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Kereszthordozés,
Máté 16. 24: "Ekkor monda Jézus az ő tanít-

ványainak : fia valaki' jőni ~l}~~.énutá-
ham. tagadja meg magát és vegye fel
aző keresztiéí és kövesseri engem."

Kereszthordozás az élet! Mi gyarló, bűnüs emberek ezt szok-
tuk mondani. Pedig milyen szent feladat a kereszthosdozás .. Milyen
édes teher a Krisztus nevében magunkra vállalni a saját keresz-
tünket. Krisztus nélkül nincs is keresztviselés, csak rnéltó büntete-
sek kényszerű hordozása. En a te tanítványod akarok lenni Uram,
most is ezekben a csendes napokban, amikor te is elindulsz meg-
adással és alázattal és a mennyei Atya akaratát teljesíted, amikor
magadra veszed - az én keresztemet I .

Jőni akarok teutánad, édes Megváltóml Alázatos 'megadással
vállalom a keresztet és.. hallgatom hívó szavadat: Jer, kövess en-
gem 1 Követlek akkor is, amikor az emberek követ hajigálnak reám,
gáncsoliák munkámat, gúnyolják buzgóságornat és megcsúfolják
hitemet. Jőni akarok teutánad és ezért könnyű megalázkodnom,
könnyű térdet háitanom, és könnyű elviselnem minden kritikát, amely
jogosan, vagy jogtalanul érinti életemet.

Add, hogy befelé fordulo önvizsgálattal, szigorú önismerettel
felfedezzem magamban a bűnt és megismerjem a gyarlóság Iészkeit.
Add, hogy jól megismerjem vétkeimet és bűneim szürilelenül sze-
meim előtt legyenek, hogy el ne bízzam magam, mert tudom jól.
hogy ha téged elhagylak. akkor elhagy mindenki és minden. Szük-
ségern van hát bűnösségern tudatára. Tudom, hogy ellened gondo-
latban, szóban és cselekedetben gyakran vétkezem, még akkor is,
ha ezt be nem látom. Engedd meg azért Uram, hogy így kiáltsak
hozzád: "Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed sze-
rint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én vétkeimet I
Tísztíts meg izsoppal és tiszta leszek, moss meg engem szent véred-
ben és fehérebb leszek a hónál. Töröld el minden élnokságornat I
Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtér-
jenek hozzád 1 Nyisd meg az én ajakamat. hogy hirdesse szám ~
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te dicséretedet 1" Örömmel és készséggel hajlilom szívem el-lelkemet
a te kereszled alá és türelemmel hordozom a magamét. Tudom, hogy
előtted kedves áldozat a töredelmes lélek és a bűnbánó szív.

Öh, ha ilyen le~ek, ha egészen megtisztulok, hogyan fog velem
együtt zengeni és örvendezni a kicsiny nyáj, amely a te segítséged
hiányában engem sokszor oly fáradtnak és csüggedtnek lát!

Hallgasd meg kérésemet és könyörűlj rajtam Uram Jézus! Amen.
. F. J.

Az egyházegyetérn lelki munkaprogrammja.
Minden egyházi lap nak megküldötte az egyházegyetem püspök-

elnöke a: részéről a január+-szepternberi időszakra el készitett rnunka-
programmol. Ezzel tervszerű rend alakul ki az egyház lelki' munká-
jának szolgálatában. A tervezet három pontba foglalja össze a belső
építés feladatait. Megrajzolja az egyházközségekben végzendő mun-
kát, az -Országos Luther Szövetség vidéki konferenoiai előadásain ak
tervezetét, s közli a rádió-istentiszleleti prédikációsorozat tárgyát.

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

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

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

A presbiterirnunkaégazat egyházunk világhelyzete mellett a
felekezetközi helyzetet is érinti, s kitűzi a presbiter egyházszolg ála-
tának kérdését is. A vidéki evangélikus nagygyűlések munkaágaza-
tába hasonló kérdések mellett az evangélikus ember és az egyház
viszonya is felvételt nyer" A rádió-isten.ísztelefi prédikáció-sorozatban
e kérdések mellett a keresztyén egyház és evangélikus hithűség, az
úrvacsora, továbbá a nemzefi élet fundamentumai, István királv és
az evangélikus egyház círnű tétel bizonyára az eddigi mély hatást
keltő, áldásos építést munkáló prédikáció-sorozatok számát növeli.

E munkaprogramm alapján egyházunk hívei. presbiterei egyaránt
széleskörű tájékoztatást nyernek az egy ház helyzetéről, kötelessé-
geikről, s a belső épülés eszközeiról. A programm végrehajtása
egyházunkért folytat küzdelmet, s annak belső tartaimát is egyhá-
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zunk szükséglete állapította meg. Amidőn örömmel üdvözöljük
annak megvalósitását. támogalnunk kell azt, s arra törekednünk,
hogy annak áldott gyümölcsei rnielőbb mutatkozzanek. .

Petőfi: Szüleim halálára.'
Irte : Hajas Béla gimn. igazgató.

Petőfi a legnagyobb szellemek egyike. 26 éves pályafutása alatt
helyet vivott ki. magának a világirodalomban. Tüneményes élete,
rejtélyes halála legendákat szőtt alakja' köré. Költői munkásságát
legkiválóbb tudósaink méllatják, élettörténetének minden részletet
aprólékos pontossággal kutatják és ismertetik, mert benne a magyar
nép s a magyar ifjúság önmagára ismer. Dalai" a nép ajkán. tovább
élnek, eszméit szornjas lélekkel szívjuk most is magunkba, merész
-hite csodálatra ragad, nagy széretete utánzásra ösztönöz. Szeretelében
a legnagyobb. Kit szeret? Szereti szüleit. Szeref azt a kérges kezű,
a napi munkában kirnerülő egyszerű korcsmárost, aki embert szereine
belőle nevelni, de nem úgy sikerül neki, ahogyan ő szeretné. Szereti
azt az édes jó anyát, aki szíve vérén nevelte, aki lelke aggodal-
mával kísérte bolyongása közben, aki mindennap imádkozott érte
- könyv nélkül - hisz neki való imádságok nincsenek még a
könyvben I Atyja józanul gondolkodó, takarékos ember, de a Duna
áradása s a hitetlen' emberek csalása koldúsbotra juttatja. Meglett
korában éjjeli-nappali munkával tud csak annyit keresni, hogy ten-
getni tudja életét. Anyja csupa szeretet, csupa munka, csupa türelem;
de megtöri a küzdelem, mint az apát. S a fiú? Dacos lélekkel
hányódik az életben. Lemond a szülői támogatásról. gyermekésszel
nyakába veszi a világot, mosolyog a szűk látókörü apán, ki nem
becsüli a költészetet, s nem becsüli a - szinészetet (pedig ez minden
művészetek rnűvészete), hanem élni akar, mert élni akkor is kellett.
A költő bolygó lába .azonban száz tövisre hágott, mikor az élet
tömkelegébe lépett. Eszrevette ugyan gyászos tévedését, de újra
nem kezdhelte már az életét, különben is ő költönek született, neki
költöí pályát kellett. megfutnia. Pedig a csalódásból bőven kijutott
neki is. Ez a csalódás közelebb vitte atyjához. Hisz az is csalódott
ember! Az ífjú költő felismerte, hogy jellemének acéla apjától, való,
hogy boldogulni akarása apjáé, hogy csalódásai .csak apja csaló-
dásainak ismétlőelései. hogy dacesságában apja dacos önérzete
éledt újra; hogy harcolnunk, küzdenünk kell az életben, ha nem
akarunk elmerülni. Az a józan apa szerette a gyermekét. Hogy"
gondját viselte, mikor még jó módban volt, hogy szeretne most is
segíteni rajta, de nem tud! Színészi s költői pályáját nem tudja ugyan
megérteni, mert nem tanult ember. De a maga mesterségét érti.
Annál jobban megérti, kezdettől fogva, édesanyja. Hiszen ez a nő
szeretetre születelt s e szeretet a maga gyöngédségével a legerősebb
védőszelleme a viszontagságok között hánykolódó gyermekre! Ez a
szeretet a távolból is ügyel a költöre, hogy le ne térjen a becsület
útjáról. Ezt a szeretetet a távolban is érzi a gyermek s új életre kél
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tőle, ha lankad a küzdelemben. Petőfi sokszor 'érezte s méltányolta
is ezt a szeretetet. Ahogy ő szerette édesanyját, úgy más nem tudta
szeretni, de olyan anyai szereletet sem tud más érezni, mint áz ő

édesanyja. Ez a szeretet rnély hálára indítja a gyermeket. Mikor a
szegénység bekopogtat a két szerit öregnél. minden erejéből segíteni
iparkodik rajtuk.' Első keresményéből részelteti őket, utóbb pedig
szállást és ellátást biztosít nekik. De a megtört szülök nem birják
tovább az élet harcát. Pelőfi apja 1849 március 21-én tifuszban meg-
halt, anélkül, hogy fiától el tudott -volna bucsúzni. mert fia 1848
szepternber végén nejét biztonságba helyezvén hadba indult s nem
találkozott többé atyjával. ki Jellasich ellen táborba szállott s mint
zászlótartó beteg lábbal résztvett a híres pákozdi ütközetben s azután
a szökevények üldözésében. A költő nem is tudja, hogyan zengje
atyja dicsőségét, hogyan Ionion köllernén nyel koszorút feje köré, Látni
azonban nem láthatta már. Nem maradt ugyan a táborban, de 58.
éve sírba vitte. Petőfi J 849 május elején, mihelyt tehette, Pestre
sietett, hogy halljon valamit szüleiről. Debrecenben megtud ta már,
hogy apja nem él s most ment, hogy anyját láthassa. Jó volt sietnie.
Május 1S-án már édesanyjának adta meg a végtisztességet ...

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

A költemény 'ez első fellángolásban éreztéti azt a marcangoló
fájdalmat. rnely a szüleit vesztett költö lelkén erőt velt.A költöt a
háza sorsa miatti aggodalom mellett a családjában egymás utárí ért
csapások is sebzik. A keserű hangulatot már az első versszak érezteti.

Végre megtörtént a
Rég várt viszontlátás !
Nincs köszönet benne,
Nincsen istenáldás.
Láttarn [ó atyámat ... vagy csak koporsóiét,
Ánnak sem látszott ki csak az egyik széle,
Ezt is akkor láttam kinn a temetőben,
Mikor ió anyámat tettük le melléie.

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

Sem atyám, sem anyám
Nincs többé, nem is lesz
Kiket szoríthatnék
Dobogó keblem hez,
Akiknek csókolnám még lábuk nyomát is,
Meri engemet szívük vérén neveltek fel.
Mert körülöveztek, mini a földet a nap,
Lángoló sugári szent szeretetükkel !



A költő teljes mérlékben 'erzl a nagy veszleséget. Elnémulnak
a pajzán enyelgés hangjai, melyeken valamikor atyjáról beszélt, a
humor egykori hangját a legmélyebb tisztelet, a legodaadóbb szeretet
hangja váltja fel. A szenvedések iskolájában a szülői szerelet kísérte
minden hová, . s ez a szeretet gyógyította, enyhítette' lelkének fájdal-
mát. Mosí ezek a szerelő szülők hagyják itt. Igaz, hogy kimerítette
őket a létért folytatott küzdelem, rászolgáltak a sír nyugalmára, de
ezzel viszont fiuknak okozzák a legnagyobb fájdalmat. Azok okoz-
nak neki fájdalmat, akik legjobban szeretlék. A fájdalmas panasz
hangját hallatja a következő versszak:

Oh atyám, óh anyám,
Minek távozátok ?
Tudom, hogy áldás' a
Sír nyugalma rátok,
De mi nektek áldás, az átok én nékem.
Melvtöl .szegény szívem csakhogy nem reped meg!
Ha így bántok verem. ti. kik szerettetek.
Mit várjak azoktól. akik':nem szeretnek ? ,

Pedig ilyenek is vannak. Tá~ az is eszébe jutott, hogya közel-·
multban maga Kossuth és Klapka is nagyon hidegen fogadta. midön
Bern megbízásából jelentkezett náluk. Irodalmi téren is sokan le
akarták fejéről tépni azt a babért. rnelyet költöi működésével szerzett.

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

Itt hagytak. elmentek
Nem is jőnek vissza!
Ornlö könnyeimet
Sírjok halma issza ..
Folyiatokkönnvelm. lolyi te lorró patak,
Szivárogj le hideg orcáikra halkan.

,Hadd tudlék meg rólad: árva gyermeküknek
:Elhagyott lelkén mily égő léidalom van!

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

De nem. de nem. inkább
Eltávozom innen. ,
Hogysem könnyern ária
Hozzájok lemenjen;
Mentsen Isten tőle... éde. iö szülőim
Hogyha megéreznék Iíuknak keservét.
Szerető szívük a sírban sem pihenne.
Egy bú lenne nékik a hosszú öröklét.
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A gyermeki szeteletnek mily megható gyöngédsége s a költő·

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

"Mondjátok, hogy könnyeit ne öntse,
Mer! fiának kedvez a szerencse."

holott ez mind csupa gyöngédség volt, mert
"Oh ha tudná, mily nyomorban élek,
Megrepedne szíve a szegénynek."

A gyermeki szerétet arra kötelezi, hogy alázatos lélekkel meg-
nyugodjék Isten végzésén, s szüleit is hagy~a békében pihenni. EI
kell búcsúznia tőlük. A vallásos hitben való megnyugvása azonban
a látomás erejével hat a költöre. A két szülő ölelő karját látja, midőn
a két sírkeresztre mered tekintete.

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

Isten veletek hát ...
Csak egyszer. még egyszer
Ölelkezzem össze
Sírkeresztelekkel ...
Olyan a· két ága, mint két ölelő kar.
Mintha apám s anyám nvúitaná ki karját., .
Tán felemelkedtek halotti ágyukból,
Fiukat még egyszer ölelni akarják!

A szülői szeretetnek látomásszerű megnyilatkozása megerősíti
a költőt. Aki így tudja víselni az Úrnak legsúlyosabb látogatását, a
szülők el költözését, annak. nagyon vallásos léleknek, s nagyon jó
gyermeknek kellett lennie. Tisztelet adassék a nagy kőltö egyszerű,
szegény, munkás szüleinek l A kegyeletes emlékezés édesítse síri
álmukat! S az egyszerű szülők mellett gondoljunk szerétettel a jó
gyermekre, aki 'két hónap mulva maga is követte imádott szüleit.

A középfokú iskolába átlépő gyermek
nehézségei.

lrta : Sátory Vilmos +anár, Sopron.

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

Az észlelt nehézségeket két csoportba osztanám, az első be
sorolom a nevelési rendszerváltozás által előállott nehézségeket -
ezek inkább belső természetűek -, a másodikba a tanulási rendszer
másneműségéből eredő, vagyis a didaktikai nehézségeke!.
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Lássuk a nevelési nehézségeket I
Az elemi iskolában a tanító egész éven at, minden tanítási

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

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

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

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

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

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

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

I

Nehézséget okoz a munkaütern megszokása. Minden tanítónak,
tanárnak megvan a sajátos munkaüterne. amit a tanulónak át kell
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vennie. Ha ebben fokozati, vagy gyorsasági különbség mutatkozik,
bizonyos idő szűkség es az álhidaláséhoz. .

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

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

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

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

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

Nagyjában ezek volnának azok a nehézségek, amiket a gyer-
mekek érdekében az elemi és középfokú iskoláknak vállvetet!
munkával le kell küzdeniük. Egyik sem háríthatja a maga részét
ebből a munkából a másik félre; csak akkor könnyítünk gverme-
keinken. ha a középiokú iskola szerető gondoskodása összeforr az
elemi iskoláéval. ha a kettő közti szakadéket kartársi- és hivatás-
szeretettel áthidaljuk. A legújabb felsőbb tanügyi halósági rendelke-
zések intézkednek ezen kapcsolatok erősítése felől. s figyelemmel
kísérík az egyes iskolák ból kikerült tanulök képzettséget és hala-
dását. Minden rendeletnél hatásosabb lesz azonban az igazi peda-
gógus szerétele tanulói iránt, amely sugalmazza a helyes teendőket
és erőt is ad azok keresztülviteléhez.

H ,.. t SZÜLE JÁNOSartnOnlUInO készitötöl vegyünk
CEGLÉD, Kossuth Ferenc-utca 42. sz:

Garantált jó és olcsó .egy vagy több [átékos raktáron. Kérjen árjegyzéket.
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Kicsinyek gyülekezete.
Szabo Dezső csöngei tanító - rövidítet! - elöadáse az Orsz. Ev. Tanítóegyesület

legutóbbi közgyűlésén.

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

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

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

Az iskolai gyülekezet kis emberek élő gyülekezete, melynek
megalakítása és működési célja részben az egyházi életre nevelést
szolgálja. De nehogy ezt félreértsük és úgy magyarázzuk, hogy ne-
künk jó és szorgalrnas gondnokokal,megbízható pénztárosoket.

.ügyes gyűjtőket kell nevelnünk a jövő egyház számára. Sőt nekünk
nemcsak vallásos gyermekeket kell nevelnünk, ennél is többet kell
tennünk. Hű követőket kell szereznünk a Krisztus számára. Evan-
gélikus keresztyéneketkell nevelnünk, olyanokat, akik a Krisztus
megváltotíjai. Hívő keresztyéneket. amik csak a felülről jövő kegye-
lem útján lehetünk.

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

Sokszor halljuk azt a megállapítást, hogy" a mai világ rossz,
hogy a ma embere hajlamos a hitetlenségre. Ha 'ez így van, akkor
a mi törekvésünknek arra kell irányulnia, hogy ha a ma rossz,
legyen a holnap jobb. A gyermek a jövendő egyház. A gyermekben
benne van a jövő békéje. vagy háborúja. Benne szunnyad tehát a

. Krisztus követése, vagy Krisztus tagadása. Éppen azért a mi ke-
zünkbe van adva a jövő egyház arculata. Amiből következik, hogy
mi felelősek vagyunk azért. hogy rnelyik tipus formálódik ki a gyer-
meklélekben. Egy angol mondotta ezt az egyszerű,. de rnély igaz-
ságot: a férfi őse a fiú. A felnőtt ember gondolatvilága, annak egész
egyénisége bizonyos mértékben, talán csak nagy körvonalaiban, de
ott él és fellelhető a gyermek egyéniségében és sokszor már előre
látjuk, mintegy előre megsejtjük, hogy milyen tartalommal tölti meg
őket Et fejlődés. Munkácsvnak ládákra festett tulipánjai már előre
hirdették a közelgő művészt, a jövendő nagy művészelét. Nem sza-
bad lekicsinyelnünk a gyermeknek Istenbe vetett hitét. Sokszor van,
hogy .éppen a gyermek az, aki leckét ad, illetve példát' mutat a
felnőttnek.

Valószínű, hogy az iskolában igazi erkölcsi értékeket nem lu-
dunk adni, de előkészíthetjük arra. Ha szükség van evangélikus
önludatra,· akkor azt, amennyire lehet, már itt kell megalapoznunk.
A gyermekben kell kifejleszteni az igazi evangélikus ember lényeget.
Az öntudatos evangélikus egyháztag ernbertipusát akarjuk kiformálni.
"Az evangélikus emberi ideél olt van a Kátéban. csak öntudatosí-
tani kell" - modotta Kapi püspök úr egyik konferencián. A felada-
tunk tehát ideális se nagy célnak alapvető munkájál kell minden
erőnk fegyverbe szólításával megkezdenünk és elvégeznünk. Ezt az
egyéni vallásosságot azonban egyedül az egyház közösségében
-nyerheti el az ernber. Megkapóan fejezi ki ezt a közösségi gondola-
tot Zur Nieden "Eneddel beszélgetek" círnű könyvében. mikor cazt
írja: "Lelkiéletünk szüiőanyja az egyházi hitközösség." Neveljünk
olyan' embereket, akik úgy az egyházi, mint a nemzeti közösséznek

. hű tagjai lesznek. Az egyház iránti hűség indítsa arra őket, hogy
teljesítsék kötelességüket. "A gyülekezetnek az egyes emberrel szem-
ben éppen az a ropoant előnye, hogy a kételkedő embert kőzösségi
életre neveli." .(Zur Nieden.)

Az iskolai gyülekezet munkájában nem elég arra' tanítani, ne-
velni a gyermeket: hogy ezt vagy azt a rosszat ne tegye meg, ettül
vagy attól tartsa vissza magát. Ennél többet kell lennünk. Pozitiv
keresztyértségre kell nevelnünk. Rávezetnünk és ránevelnünk arra,
amit pedig meg kell cselekednünk. A 34. zsoltár 15. verse így szól :
"Kerüld a rosszat és cselekedjél jól, keresd a békességet és kövesd
azt". Az igazi keresztyén életre való nevelés tehát nem egyszerű
elhárító tevékenység, hanem a jóra való vezérlés. A templomban,
vagy iskolában összetett kézzel látszólag jólviselkedő, mozdulatla-



.~•. 93
nul ülő gyermek. meg ném jelent egyúttal hívő 68 Istenben bízó
gyermeket: hanem amelyiknek a lelkéből az ég felé imádság száll.
Luther a Kis Kátéban nemcsak azt mondia : "Az O nevéyel ne át-
kozódjunk, ne esküdözzünk síb., hanem azt is mondja : Ot minden
szükségünkben segítségül hívjuk, imádjuk és hálaadással dicsőítsük."
Ha a gyermek rosszat tett, nem elég pl. arra rávezetnem, hogy
mennyire veszélveztetted ezzel társad testi épséget. hanem tovább-
menve megértetni vele azt, hogy ezzel bűnt követtél el az Isten
ellen. Ha a gyermek betegsége után felgyógyultan előttünk áll, elég-é,
ha csupán betegségének vagy gyógyulásának körülményeit tudako-
zom? Nem kel\-e kérdést intéznem a lelkiismeretéhez. Orülsz egész-
ségednek, 'de gondoltál-e arra, aki neked gyógyulást szerzett? Nem
maradtál-e adós a hálaadással ? .

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

T~mítsuk meg a gyermeket Isten' helyes imádására. Az imád-
kozásnémely gyermek életében külső formává vált. -Ha feltesszük
a kérdést arra vonatkozóan, hogy mikor kell imádkozni, nem igen
jutunk annál messzebb, hogy: 'reggel, délben, este. Ha nagyon meg-
szeritjuk őket, még hozzáteszik, hogy tanulás előtt és tanulás után.
Az imádkdzás sok esetben sablonossá vált.

Egyik gyermek a mult évben -Jézushoz írt karácsonyi leve'lé-
ben azt írta, hogy legjobban örülne, ha egy kis imakönyvet kapna.
Megtudtarn. hogy ném maradt el az imakönyv az ajándékok közül.
He>gy örömét fokozzam, meg- a vallásos szellemet és érzületet erő-
sítsem, arra kértem tanítványomat, hozza el imádságos könyvél és
ma a szokott estéli imádság helyett abból fogunk imádkozni. Pró-
báltam a legegyszerűbbet kiválasztani. Imádkoztunk is belőle, de az
volt a meggyőződésem, hogya gyermeklélek nem tud felemelkedni
oda, hogy megértse annak mélységét s megértse azt, miért is imád-
kozott. Ha a felnőtt számára ott van a vígasztaló imádságos könyv,
akkor az Isten után vágyódo gyermeklélek számára szintén szük-
ség lenne egyszerűbb és közvetlenebb hangú gyermekimádságos
könyvre. Az az ember, aki a zene művészévé lett, nefu játszott egy-
szerre Iugákat és fantáziákat, hanem csak halkszavú skálékat. Vagy
.akinek palotáit megcsodáljuk. valamikor talán- csak kicsi kőkockákat
rakosgatott. így kellene megírni, vagy, egybegyűjteni a gyermek szá-
mára az imádság egyszerű kís skáláit s kezükbe adni, hogy rakos-
gathassák lelkükben a hitnek kicsi kőkockáit. Gyermekek számára
írt imakönyvet én csak egyet ismerek, amelynek címe: "Erős vár a
mi Istenünk", Egy ilyen gyermekimakönyvben szerintem nem kellene
az imádságokat hétfő és keddi, hétköznapi és ünnepnapi .im ádsá-
gokra osztani, mint az előbb említettben is van. Mert úgy érzem,



mintha ezzel mi magunk is elősegítenénk azt, hogy a gyermek az
imádságban külső formaságot lásson, Ne gondolja a gyeimek azt,
hogy az Istenhez változatosan kell imádkozni, Máskép kell héllőri,
vagy másképpen kedden szólanom hozzá, Az Isten ma es holnap
és mindíg ugyanaz, A gyermeknek nemcsak a teste, a lelJ(e is fél
a megkötöttséglől. De az bizonyos, hogy amint a tanítványok ajká-
ról hajdan Jézus felé szállt a kőnyörgés, úgy a mi tanítványaink
lelkéből is éreznünk kell a felénk sóvárgó vágyakozást: "Taníts
meg bennünket imádkozni!" (Foly tat juk.)

Az iskolai énekoktatás reviziója.
Irta: Heintz Fülöp, Szembethely.

(Folvtatés.)

Az bizonyos, hogy külső-belső okok együttes, ráható ereje jut-
tatta ide a magyar gyermeket, hogy lelkének legintimebb, legőszintébb
rejtekeiben ilyen banális szövegek és melódiák húzódnak,A klilső
tényezők megváltoztatása pillanatnyilag nincs az iskola hatalmában:
az elsekélyesedett közízlés - mely a kritikátlanul átvevő és belesed-
ródó tömegeket bénultan ragadja mindíg egy-egy fölkapott, divatos
"dal-újdonság" megtanulására - szinte hétról-hétre megtenni a maga
"Hlágereit", a gyerek pedig felszedi az utca énekét, mint éhes veréb
az útszéli magot. Ez! a rontást : az utca énekének, a kocsmák és
boros asztalok világának és a szerriérmetlenül kibomló eretikének
kártevő érzelmi hatását, az iskolai nevelés a maga kőrűlhatárolt, véges
lehetőségeiben, intézményesen kikapcsolni és közömbösíteni nem tudja,
ahogyan általános erkölcsi és emberalakító vonatkozásokban sem
sterilizálhatjuk a gyermeket a ráhaló etikai és rnorális veszélyektől.

A benső okok megváltoztatása azonban, igenis, módunkban van,
A benső bajok eredője pedig nem egyes, elaprózolt jelentőségű hibák-
bÓ'1adódik össze, hanem az egész iskolai énekoktatási rendszer
eddigi, hibás módjaiban : anyagának helytelen kiválasztásában, mód-
szereinek közörnbös végrehajtásában, jelentőségének aláérlékelésében
és emberformáló, nevelő hatásának figyelmen kivül hagyásában van
adva és helytelenül rögzítve, Ezeknek az együttes bajoknak első és
legbővebb előfakadású forrása olt van, hogy a tantervi nagy hang-
súlyozás, az ismételten kibocsátott miniszteri rendeletek és a legújab-

. ban közreadott körzeti felügyelői utasítás ellenére', iskoláink még
mindíg nem tértek át a "maradandó értékű magyar népdalok jól
megválogatott, inűoészi becsű termékeinek" kizárólagos oktatására!

Mi lehet az oka ennek a tanítóság részéről megnyilvánuló
ellenállásnak?

Mivel egy pillanatig sem 'lehet feltételezni a nemzeli élet jobb
és szebb jövőjéért osztatlanul egységesen dolgozó 'és lelkesedő taní-
tóságról, hogy makacs elvi meggyőződésből akarná népi művelődé-
sünknek ezt a tiszta magyar szellemét kifejlődésében meggátolni: az
eddig mutatkozó nehéz megmozdulásnak okait részben a, megsze-
koltság kényelmi előnyeiben, részben pedig néhány ,hibás· beidegző-



dés, és helytelen esztétikai' ítélet visszaható erejében kell keresnünk.
Hiszen még a friss szellemű, és minden egészséges szellemi meg-
mozdulás iránt spontán módon érdeklődő, és azonnal lelkesedő taní-
tóság részéről is gyakran hallani a panaszt, hogy nem 'tudják, melvek
tulajdonképpen azok a .rnaredandó érlékű magyar népdalok", és hol
kell azokat megkeresni. Allapítsuk meg, hogy azok a gyűjtemények,
amelyek eddig a tanítók kezében voltak, e tekintetben valóhan hasz-
nálhatatlanok. Ha azután a tanító alkalmas jinvag után 'való kere-
sései közben rá is akad egy-egy [ó dallamra : előfordul, hogy a
szöveg használhatatlan. Viszont: ha jó a szöveg, megtörténik. hogy
a dallam terjedelme, esztétikai és ritmikai formája nem felel meg az
iskolai oktatás követelményeinek. Igy jutunk el azután azokhoz az
elég gyakran tapasztalt zenei szörnyűségek hez, amikor az egyik isko-
lában a tanító "gyárt" hirtelen valami alkalmas és a célnak tetsző
szöveget, valamely ősi népdalunkhez. vagy esetleg egy. új .dallarnot
is "elkövet" a szépen sikerült "saját" szöveghez. A másik iskolában
az igazgató' parancsolja rá az összes, osztályokra. legújabb költöi ter-
mékét, ahogy ezt is közvetlen tapasztalatok bizonyítják. Látunk az-
után a tanítók kezében gyüjternényeket, ahol az elmés szerkesztö-
kiadó a János vitéz dallamait. a Kukorica Jancsi közismerfnótájét
Pósa-verssel párosította össze, nem törődve azzal az .elerni törvény-
nyel, hogy minden életrevaló dalkompozicióban dallam és szöveg
egy testet alkot, amelynek felkoncolása művészeti brutalitás és a dal-
nak feltétlen halélátjelenti. Higyjék el ennek az .eliárásriak a követői, .
hogy nincs semmi csodálkoznivaló azon, hogy az egészséges ítéletű,
és helyes megérzésű gyerekek ezeke! az ,;iskolai dalokat" nem viszik
magukkaL az életbe, és nem hagyfák ma'gukat ic{ősebb pajtásaiktói
meg szüleiktől kinevetni ezeknek az eléneklése miatt. "

Azután: ott van az a rengeteg idegen eredetű, elsősorban
német szellemű dal, amely, mint egy letünt, boldogtalan korszak
visszamaradt, kísértő szelleme, szinte ti Mária Terézia korának 'be-

,kerítő, németesitő törekvéseit hozza vissza, és konzerválja az .ifjú
magyar lelkekben, és gátlásaival, eltérítő hatásával nem engedi el-
jutni a magyar gyermeket oda, hogy végre a zenében is a "saját
nyelvét" megtanulja és használja. Mikor évvégi kíréndulásokon,
madarak és Ták napján, és más. iskolai kivonulások alkalmával hall-
gatom a játszó; vagy énekszóra vonuló gyermekeink dalolásét, döb-
benetes viziók fognak el, mert azt kell sokszor hinnem, hogy valahol
a Rajna mentén, vagy a Neckar vidékén járok ...

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

Tanterv és az utasítások helyes, és alaposan átgondolt rendelkezéseit,
és az iskolai énektanításban szézszézelékosan hajtsuk végre az ere-
deti népi dalok oktatását. . Ne különböző Ízlésű és műveltségű tan-
könyvírók, "fűzfapoéták" és "zugmuzsikusok" : a költészet és zene-
művészet szornorú elgurultjai rontsák az iskolán keresztül a magyar
zenei közízlést, hanem a desztillált népkőltészet remekei formálják
és alakítsák ki a jövő magyar generáció érzésvilág~ít és mélyébb
emberségét. Az egymásután megjelenő népi gyűjtések százával kínél-
[ák az alkalmas anyagol, és igazán bőséges választékot nyújtanak
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minden Iskolának. ~ m tekintetben kiválóan alkalmas á cikk írójá-
nak a Dunántúli Népművelő kiadásában megjelent "Népi dalgyűjté-
ménye", amely 90 népi dalt tartalmaz, nehézségi fokok szerint el-
rendezve, iskolai és iskolánkívüli népművelési munkára. Erre a füzetre
lapunk hasábjain már 'többízben felhívtuk kartársaink szíves figyel-
mét. .Szerk.) , , -

A másik fontos, és szinte elengedhetet1en teendőnk: az ének
és zene elméleti részének eredményesebb" felkarolása, és ezzel vele-
járólag : az iskolai hangképzés gondosabb pedagógiájának, ennek
az eddig úgyszólván teljesen ismeretlen és elhanyagolt munkának
a becsületes, vállalása és oéarehaiíása, E tekintetben a tanítói munka
két szélsőséges és ellentétes részre szakad. Az egyik tanítócsoport
- s fájdalom, ezek vannak többségben - egyszerűen semmit sem
tesz ezen a téren, és sokszor egészen szernérrnetlenül hivatkozik
zenei rnűveletlenségére, hogy ezzel önkényesen felmentse magát a
népiskola egyik kötelező tárgyának tanítása alól. A zeneileg műveltebb
és lelkesebb másik csoport pedig abba a hibába szokott esni, hogy
az énekórákat egyoldalú túlzással, arra használja' fel, hogy valamilyen
exkluzív és elvont, 'öncélú rnüvészkedést kezd' el az iskolában a
gyerekekkel. Ezek a tanítók nemcsak az órarendben engedélyezett
és feltüntetett énekórákat használják fel céljaik elérésére, hanem,
ahol csak lehet,' elcsípnek valamit a tanítási időből, hogya hang-
magasságok eltalálását és a kottáról való éneklést gyakorolhassák,
~~,"ezzel olyan- meghökkentö reklám-eredményt érjenek - el; mely
ri)indenkit hódolatra ragad és lérdre tkényszerit. '

rÓ; Újból hangsúlyozni kivánorn, hogy elméletet igenis kell tanítani,
inert az éneklési f,olvamatót kizárőleg ösztönösen, motorikus alapon
nem lehet tudatosítani és hangmagasságot differenciálni, a hang-
rendszer ismertetése nélkül, szintén nem lehet. De: a zeneelmélet
oktatása soha nem lehet öncél, hanem mindig csak eszköz marad
a gyakorlati éneklés elsajátítgsához és ez ennek n.yomán kileljesedö
mélyebb emberség elérés éhez és kialak"ításphoz. Az elemi iskola
nem szakiskola és az éneklési készség tökéletesítését nem azért
vállalja feladatai között, hOl5Y "lapról éneklő" dalérdistáket, vagy
hangversenyénekeseket nevellen. hanem a magyar nép legszélesebb
rétegeit akarja ezzel is egy közös, nagy érzelmi egységbe össze-
kapcsolni, hogy egyéni adottságaiban mindenkit ellöltsön azzal az
érzelmi és hangulati alappal, amely az élet különböző megnyilvá-
núlásai : örömei, megróbáltatásai és tépései között is, sokszor több

, jellembeli szilárdságot és állandóságot ad az egyénnek, mint a leg-
pompásabban kifejlesztett, tiszta észbeli funkciók. Ha elgondolom,
hogyagyermekkorból magammal hozolt 'egy-egy rövidke dal meny-
nyire bennem él ma is és most is odaköt családomhoz. és a röghöz,
ahol a gyermekkor tiszta Iakadású éveit éltem': akkor örvénylő
hálaérzéssel kell gondolnom arra a tanítói lélekre IS. amely a kotta-
rendszerre ugyan nem tanítotf meg, de az emberi jóság és szánalom
széles barázdáit felhasogatta bennem ezekkel az egyszerű, tiszta
fakadású dalokkal. S ezért van az, hogy mindig nagy szomorúsággal
láttam és hallgattam tanítógyűléseken, összejöveteleken és .iskolaí
bemutato tanításokon azokat az édes, magyar gyerekeket, akik
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bámulatos biztonsággal szolmi~áltak tanítójuk parancsára, de ugyan-
akkor egy-egy tisztességes, jó magyar népdalt akár egyenként. akár
kórusban nem tudtak elénekelni, mert az elméleti oktatás nagy
buzgalmában ennek megtanítására már nem volt tanítójuknak ideje ...

A harmadik nagy feladatkör: többszólamú, művészi éheklésnék
és az u. n. "éneklő ifjúsági hangversenyek" bevezetésének vállalása

és fokozatos kifejlesztésének mikéntje. Ez a munka első tekintetre
túllépi az elemi iskolai énekoktatás megszokott kereteit és egyesek'
szerint talán meg is haladja annak 'a fiatal gyerekseregnek termé-
szetes zenei alapképességeit. amely az elemi iskolák padjaiban ül.
Ez azonban téves megítélése a gyermeki képességeknek. Mert: az
élettől' és tapasztelattól mutatott és igazolt eredmények fényesen
beigazolták azt, hogy' éppen a komoly, művészi karéneklésnek
nincsen ösztönösebb és tehelségesebb műve[ője, mini a gyermek.

A szornbathelyí Schola centorum próbáin és előadásain pl.
ismétellen beigazolódott mindenki bámulatára, hogya legbonyolul-
tabb polifónia útvesztőiben, ahol az éviizedes gyakorlattal rendelkező
és rutinjukra büszke férfiak eltévedtek és hibáztak. a gyerekek
mindig megbízhatóbbak és nem egy esetben ők hozták helyre a
bomlani készülő egyensúlyt, - sőt, - hangverseny után még ök oktat-
ták édesen a felnőtteket : "a tenorista' bacsik elhibáztak. de mi
helyrehoztuk l" Oe itt vannak élő bizonyságul a tavaly óta nálunk
bevezetett, májusi "éneklő ifjúsági hangversenyek ", amelyeken
csupán kis elemi iskolások vesznek részt. Ezeken az énekkari
bemutatókon nemcsak a kőzőriség.vde még a pedagógus-gárda is
mélyen elcsodálkozva hallgatja mindig azt a remekül éneklő
gyermekcsapatot. s különösen azokat az inséges, elhanyagolt külsejű
gyerekeket, akik a legtisztább művészi gyönyörűséggel oldják meg
a rájuk bízott, nehéz zenei' feladatokat.

Amire képes a szombathelyi, meg a győri, kecskeméti, debre-
ceni és miskolci gyerek, ugyanazt meg tudja csinálni a falusi gyer-
mek is, amire szintén van már néhány gyönyörű példa, Es látva ezt
az elsőrendű zenei képességekkel megáldott magyar gyermekanyagot,
felvetődik a kérdés: szabad-e a zenei műveltség kiteriesztésének
munkáiával tovább is, várnunk? Amikor, beigazolódott, hogy a
magyarság ban rejlő, eminens zenei képességek etekintetben belátha-
tatlan lehetőségeket nyitnak meg előttünk és szinte európai vezető-
szerepre képesítik a magyar iskolákat!
, És ezen a ponton kezdődik ennek az egész énekoktatási kér-
désnek az igazi, nagy jelentősége. Mert itt, végső összefoglalásban,
sokkal többről van szó, minl egyszerű pedagógiai újításról, vagy
módszeres átalakulásról. Itt az egyetemes magyar énekkultúra és
ezzel összefüggésben: egész magyar műoeuidésűnl: gyökeres reform-
jához érkeztünk el. Szerencsésebb országokban a nemzet lelkét és
a nép' egyetem' s zenei műveItségét kifejező "magas" zene-
kultúra fokozatosan, természetes növekedéssel, nyugodt és sokszor
szinte észrevétlen Ieilődéssel épül ki az ősi népi műveltségből.
Nekünk, mint Europe egyik legtragikusabb sorsú népének, balsorsunk
és rajtunk nyugvó nehéz történelmi ítélet nyomasztó súlva alatt, erre
eddig alig volt lehetőségünk. Ezért nekünk most százádok és nem-
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zedékek mulasztását kell pótolnunk. ha -azt akarjuk. hogy kultúránk
széles alapokon nyugvó. valódi nemzeti kultúra legyen és igazi
becsületünk legyen Európában. Lángolóan igaz ezért Kodály Zoltán
aranyfedezetű megállapítása. aki a kőszegi énekkarok hangversenvén
azt rnondta : "A világ nem arra kiváncsi, hogy mit tudunk utánozni.
hanem. hogy mit tudunk hozzátenni az európai kultúrához."

Es vajjon nem a legegészségesebb. legtermészetesebb elindulás-e.
ha az alapok lerakását az elemi iskolai énekoktatásnél kezdjük el?
Amikor tehát iskolai énekoktatásról van szó, mindig ilyen tévlatból,
ilyen megítélésben kell szemlelnünk a kérdést. Ezért van ilyen nagy
hangsúly ezen az iskolai éneklésen. ezért nem túlzás és egyoldal ú
bűvölet ez az egész. ezért ..nem jó most egyszerre az, ami évtize-
deken ál jó volt. amin ger.e-ációk nevelkedtek". Es: ezért van
szükség reformokra. kornoly, általános énekpedagógiai -revizióra I
A magyar tanítóságnak ezt meg kell értenie és a legkomolyabban
venni az ügyet. Olyan eszmei légkört. olyan zenei és éneklési han-
gulatot kell a magyar iskolákban teremteni. hogy az innen kikerült
ifjúi lelkeken ne foghasson sem az utca éneke. sem a filmslágerek-
nek banális világa. sem a kocsmák és a boros asztalok féktelen
nekigyürkőzése és szertelen romantikaja. Ha közben sikerül azután
a tanításformálás 'kereteit: az egyszólamú. eredeli népi énekek
tömeges oktatását. az elméleti műveltségnek a kettéról való tájéko-"
zódást, a helyes hangképzést és a többszólamú. művészi karéneklést
a tárgyhoz és a célhoz rnéltóvá tenni: a magyar - iskolák, eddigi
szégyenfoltjából: az iskolai énekoktatásból nemsokára a maquar
iskolák dédelgetett büszkesége lesz! /

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

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

Én hiszem. homl az evangélikus taT)ítóság, amely történelmi
mult jának eddigi állomásai között mindia a haladó, irányok élére
állott; amelynek hitében és vilögnézetében van a folytonos, meg-
újhódás vágya és aprotestálás minden elavult megköiöttség b~klyó{
ellen. megérti ennek az ügynek a teljes jelentőségél és elsőnek
követi majd a magyar művelödésnek és nemzeti öntudatosodásnak
ezt a folyamatát. amely ebből a megindított, salaktalan szellemi'
mozgalomból kiárad.

" T~nítótestvér, tettél-e már valamit a Gyógyház érdekében?
Siess, nehogy temiattad bukjon el a jó ügy!
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Az osztatlan evang. elemi népiskola hit- és:
erkölcstani tananyagának részletes beosztása.

Irte : Simon Lajos, Hács. (Folytetás.)

'7. félóra. Mit tesz velem még most is Isten? "Ezeket most is
fenntartja. Ezenkívül ruhát, lábbelit, ételt, italt, házat. 'udvart, fele-
séget, gyermekeket, szántóföldet, barmot és mindenféle jót ád. A test
és élet minden szükséglelével és táplálékával ellát. Minden
veszedelem ellen megoltalmaz és minden gonosztól megvéd és

. megőriz". A jó Isten nemcsak teremtett, hanem a teremtményeit
fenn is tartja. Elpusztultak-e az égboltozatról a csillagok? Hát
a levegőből é!- madarak, .a vízből a halak, a szárazföldről az
állatok és az emberek? Ugye nem. Még megvannak az égbolton
a csillagok, éjt levegőben a madarak, mert a jó Isten gondoskodik
arról, amit teremtett. Nem hagyja elpusztulni, vagyis fenntartja őket.
(Ha nem tartaná fenn őket: a csillagok leesnének, stb) Ugy-e,
édes gyermekeim, a lovakat korrnányozni kell, hogya helyes úton
megmaradjanak. hogy másik kocsikkal össze ne ütközzenek. Oda kell
menniök a. lovaknak, ahová mi akarjuk. A gyeplő vel kormányozzuk
őket. A csillagokat a jó Isten korrnánvozza, hogy az útjukon, a
pályájukon maradjanak és össze ne ütközzenek. Éppen úgy kormá-
nyozza a jó Isten az évszakoket. hogy egymás után következzenek :
az időjárást, stb. Mive! kormányozza ? Az akaratával. Ezért mondjuk,
hogya jó Isten még most is gondoskodik a világról, azaz fenntartja
azt. Istennek a világról való e gondoskodását röviden isteni gond-
viselésnek nevezzük. Isten minden teremtrnényéről gondoskodik .. De
különösen . az emberről gondoskodik, mert a teremtményei közül
az embereket szereti legjobban. Miért küldte el az Ö egyszülött Fiát
a földre? Tehát a jó Isten nem engedi elpusztulni az embereket,
vagyis fenntart bennünket. Hogyan? Ad nekünk ruhát, lábbelit, stb.
Hogya baj se zavarja meg életünket, minden veszedelem' ellen
megoltalmaz és minden gonosztó! megvéd és megőriz. Jaj. Istenem
mennyi veszedelem is leselkedik csaknaponként is reánk! Sokszor
nem is vesszük észre azokat, mert a jó Isten előre elhárítja azokat.
Némelykor azonban észrevéteti ugyan velünk a veszedelmet azért,
hogy el ne bízzuk magunkat. Máskor meg nemcsak észrevesszük
a veszedelmet, hanem nagy bajba is kerülünk. Ö sokszor a rosszat
is jóra fordítja (József mennyit szenvedett, mennyi veszedelembe
került. de a jó Isten jóra fordjtolta azokat). Azután meg a jó Isten
korrnányoz is bennünket az O akaratával, §z O parancsolataival.
hogy mi rnindiz a helyes úton járjunk. Mivel O bölcs. azért legjobban
tudjá, mi válik hasznunkra, mi válik kárunkra. Ami hasznunkra válik,
arról azt parancsolja, hogy tegyük meg; ami pedig kárunkra válik,
arról meg letiJtott bennünket. fgy korrnányoz bennünket a jó Isten.
Gyermekek! Ugy-e tudjátok, hogy az igavonó állatokra is némelykor

. rá kell csapni kissé, hogy jobban tegyék a dolgot. Látjátok, mireánk
is sokszor csapást mér a jó lsten, hogy megpróbáljon bennünket.
Alkalmazás: A jo lsten kormányozza a teremtményeit: a csillagokat.
vizeket, évszakokat. stb. ~s a jó Isten akaratának valamennyi enge-
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delmeskedik. A csillagok már ezer meg ezer év óta futnak a pályá-
jukon, amit az Isten kijelölt nekik. Az évszakok - ezer és ezer év
óta - szép sorban követik egymást. Szóval minden teremtmény
folyton, de folyton engedelmeskedik az Isten akaratának. Gyermekek!
Most gondoljunk magunkra, akiket az Isten annyira szeret, akikkel
a jó Isten a legtöbb jót teszi, engedelmeskedtünk-e mindig az Isten
parancsolatának? Hát bizony, sajnos, vannak közöttünk, akik kész-
akarva azt tették, amit a jó Isten megtiltott. Jaj, Istenem I lehet
közöllünk olyan is, aki már káromkodott, Edes gyermekek I A kutya
nem harapja meg a gazdáját, akitől enni kap; de közöttünk lehet
olyan gyermek, aki már megharapta, megszidta a ió Istent, akitől
pedig minden jót kap. Aki ezt tette, bánja meg 1 Most pedig álljatok
fel és imádkozzatok velem .Igy : Jó Istenem I Te engem különösen
szeretsz, azért nekem igen nagy jókat adtál és fogsz i~, adni. Neked
minden teremtményed szót fogad, csak én voltam némelykor enge-
detlen, akivel pedig a legtöbb jót tettél. Edes jó Istenem bocsásd
meg engedetIenségemet I En ezután mindig azt fogom mondani, amit
Jób mondott, különösen pedig akkor, ha csapást mérsz reám: Az
Úr adta, az Úr vette is el. áldott legyen az Úrnak neve 1 Össze-
foglalás. Énekeljük el a 82. énekünket. Megtanítom ezt a verset is:

Ö rnindnyéiunk édesatyja; Tőle minden áldás, élet;
Oktalan, ki ezt tagadja, Ö ad erőt, egészséget,
Ezer jót tesz mindenkivél, Azért minden egyéb felelt
Mindnyájunkra gondot visel. Szívből szeresd Istenedet!
Őriz éjjel, őriz nappal; Bízzál Benne minden bajban,
Bajok között megvigaszlal. S adj hálát, ha [ó. dolgod' van!

8. félóra. Isten kegy~lmes...És mindezt csupán atyai, isteni
jóvoltából és irgalmasságából cselekszi anélkül, hogyatra érdemes
vagy -méltó volnék." A multkor láttuk, hogy mi, ha őszintén meg-
vizsgáljuk az életünket, akkor azt tapasztaljuk, hogy mi nagyon sok-
szor azt tettük, 'amit a jó Isten megtiltott. és sokszor nem tettük azt,
amit pedig megparancsolt. Vagyis, sokszor vétkeztünk, és így bünte-
tésnél egyebet nem érdemelünk. Igy nem érdeméljük meg a ió Isten
áldásait sem. Isten áldásai: az egészség, étel, ital. öröm, szerencse.
stb. Minden ember annyit vétkezik, hogy Isten büntetését érdemelne,
s íme, a jó Isten megkegyelmez. Aki ezt nem látja be, az hálátlan.
En belátern. és arra igyekezem, törékszem. hogy a jó Istent igazán
szeressem. imádjam, Neki engedelmeskedjek. Csak így várhatom az
Q kegyelmét. Hálás volt Istennek Nóé, stb. Engedelmes volt:
Abrahám. stb. '

9. félóra. Mivel tartozom Istennek? "Mindezért én Neki hálá-
val és dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel tartozom." A
hálaról a multkor már beszéltünk. Akitől a jót elfogadjuk,annak
hálával tartozunk érte. Isten iránti hálánkat azzal- mutatjuk meg, leg-
inkább, -hogy sohasem feledkezünk meg tiszteletéről, dicséretéről.
Szolgálatunkaí pedig bizonyítsa az, hogy Isten parancsolatait min-
denkor engedelmesen megtartjuk. Azt mondja a Szentkönyvünk : ..Áld~
iad, én lelkem, .?iZ Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről 1"
(Zsolt. 103: 2.) Összefoglalás. Énekeljük el a 7. énekünket I

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

11. félóra, Az 1. hitágazatról tanultak összefoglalása.

MEGJEGYZÉseK
Színfoltok.
Irta : Pater Jenő.

Attila, ..Isten ostora", hadaicel olasz honban járt. Amint a régi
kronikások feljegyezték "sok városokat meqoeit és néhol kegyelmes,'
ségnek, néhol pedig keménységének mutatta ielét." ,

Győzelmes útjában eljutott Ravenna városához is. Közéledtére
küldöttség meni elébe a ravennai püspök vezetésével, 'ki a város
számára kegyelmet kért. Attila meg is kegyelmezett, de 'azt hicánia.
hogya város kapuit rontsák el. amelyeken egész seregével át too
menni és azoea: hatalma jeléül megtapodják.

Ravennai tartózkodása alatt többször ellátogatott a tudósok
akadémiájára. ahol is egy alkalommal MaruLlus neoű ooéta hizel-
kedő verseket szavalt: t!lőtte. Attilát Istentől származottnak mondotta
és hízelkedő gondolatokkal aggalta tele oerséi. Attila egy ideig hall-
gat/a, majd szigorú paranccsfzl meghagyá, hogy' azt a .ezemtelen
költőt" verseivel együit vigyék máglyára. mert az olyan ember, aki
földi halandót a halha.fatlan lstenhez hasonlítja. nem érdemel e(JYebet.

A hóhérok elkészítették a máglyát, meggyujtottáka tiizei s a
költőt már fel akarták hurcolni rd, mire Attila haragja enubiilt:«
így szólt :~, . . . '

- Ne bántsátok azt a rossz embert, mert, ha a jó költők ezt
meg/udják, elijesz/jük őket a versírástól. , ' ,

Attilát a "Művelt Nyugat" barbárnak mondotta. pedig a pogány
Attilában - amint ez a kis történet is muiatia - benne volt il
keresztyénség egész törvénykönyve, benne volt az ember! '

Beszámoló a Tanítók Szabadegyetemének
, előadásairól.

Közli: Herendi Károly, Budapest.

Úgy vélem, nem végzek haszontalan munhát, ha a Tanítók
Szabudegyetemének 1938. évben elhangzott előadásait, ha csak 'váz-
latosan is. lapunk olvas6ival közlöm. Igaz 'ugyan, hogy ezek az elő-
adások könyv alakjában is meg fognak jelenni, de hogy mihor, azt-
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még. nem tl,1djuk. De m.eg azután meg is kell majd venni, ami a ,leg-
tö~b kartársUrjknak nehezére esnék. Hogy tnéois tudomást. szerezzen
ezekrőraz ~lőadásokról, ezért vállalkoztam arra, hogy beszámoui! írjak.

, Ezév,ianuár 7-én,a, Tanítók Házában nyitotta .meq a Szabad-
egyetem előadásait Beikényi elnök néhány 'keresetlen .szóval.

Az első előadás címe: Az iskolaügy Szent István korában.
Előadója : Kemenes llJés dr. tanker. főigazgató.

Bevezetőben megállapítja, hogya magyarság első nagy tanító-
mestere Szeni István volt. Ezt a nevet nevelői munkájával érdemelte
ki. A honfoglalás óta sok idő telt el az ő koráig, és ő tudta, ha a
magyarságot lelkileg más irányba akarja vinni, a harcos szellemet
.kell átalakítania, és a még mindíg nyakas pogányságot kell igába
hajtania. Erezie, hogy nemzete sorsát nem a Kelethez, hanem a
Nyugathoz kell kötnie. Hogy ezt megtehesse, a nyugati egyház szer-
vezetének kiépítéséről kellett gondoskodnia, és művelési gócpontokat
kellett létesítenie. Ezek a gócok a kolostorok voltak. Ezek a kolosto-
roka magyar művelődésnek és népművelésnek első nyomai. Egy-
házi' tanítasokonkívül dltalános műveltséget is terjesztettek. A kolos-
torok körül települések keletkeztek, melyeknek lqkói akolostorbeliek
utaeiiása é» példája szerint művelték a földet. A nép hagyomány-
tiszteletét i'S'meg kellett változtatni. Ez is a kolostorok feladata volt.
Az .évezredforduló laza fegyelme fölött is a kolostorok szigorúbb'
fegyelme győzött. A cluny-i kolostor szelleme hazánkban is éreztette
hatását. Ez annál inkább érthető, triert István király levelezésben állott
a kolostor opiüiáoa]. Ez az 'érintkezés az oktatásban is éreztette
hatásÍit. Hamaroson létesültek felsőbb ls'kolák. is, mert István király
a vezető réteg. műveltségéről is gondoskodott. Nyugoti minta után a
hét szabad műcéezei képezte'aköii~pfokú iskolák ·anyagát. A hét
szabad művészet alatt azt a műveltséget kell értenünk, amely egy
szabad emberhez méltó .. A felsőbb iskolák két részre oszlottak: a
lriviwnra és auadriviumra. A trioium tárgyai: 1. grammatica, 2.
retorica és 3. dioleciica voltak: A quadriviumban négy tantárgyat
tanítottak: 1. ariimetica tmotematica}, 2. geometria, 3. astrologia, 4.
musica és ének. A legelső ilyen iskola Pannonhalmán létesült. Ezek
mellett a káptalanok székhelyén ú. n. káptalani iskolák is létesültek,
ameiuee azo[lban ink{Íbb egyházi célokat szolgáltak, mert teológiai
műveltséget adtak. Magasabb teológiai és jogászi képzést csak kül-
földön lehetett szerezni. Orvosképz(ffsről még szó sem volt.

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

Befejező szavaiban rámutat arra, hogy az összes szomszédos
népeket megelőzve, a magyar nép volt az, amely nemcsak átueiie,
hanem terjesztette is a. nyugáti kultúró.t, évszázadok ka 1 előbb, rnini
ők. Ez is mutatja, hogy jogunk van· itt élni, és a vezetőszerep is
csak bennünket ille/het meg a Dunomedencében.

A második előadó Lukács Sarolta, a Vőröskereszt-Egylet alelnöke.
Első előadásának cime.: Szeg~nységsegélyezés régen és most.

\ Beuezeteeében T]1~gállapítja, hogy kétfélesz;egény van: 1. munka-
képtelen és 2. munkanélküli. A háborúelőlti szegénység egyéni okokrn
vezetheto vissza. Akcióra.' szükség nem volt, csak szív kellett hozzá.

" , , -
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Ma nemcsak szívre van szükség, hanem szaktudásra, teroszerűséqie
és emberismeretre. A mai szegénygondozáshozszakképiettség kell.
Megállapítja a különbséget nuomor és szegénység között. A munka-
nélküliek segélyezésére, akiket ő inségeseknek nevez, szeroezetre van
szükség. A főváros ezek segítését munkához köti, hogy a munka-
készséget igazolva lássa. Vidéken szükségmlJnkával segítenek rajtuk,
ami tulajdonképpen szitüén hatósági segély. Befejező szavaiban rá-
mutat arra, hogy a ~zegénygondozás a mai társadalom egyik leg-
fontosabb szociális Fe'ladata. .

Második előadásának címe: A szegénység kihatása az egyénre
és a közösségre. . ' .

Az előző előadás felelevenítése után foglalkozik az egyes orszá-
gok sz.egényügyével. A,szegéT?!!JSég minden országban kihat nemcsak
az egyénre, hanem a tá rsa da) o rn egyes rétegeire is. A társadalom,
minden réteg éből kerül ki :olyan szegény, aki segélyezésre szorul.
Az intelligens réteg bő 1 kikerültekre jellemző, hogy lelki erejük meg-
roppant. Külön problémája a' szegénygondozásnak az 50 évesek
kérdése. Senki sem fogad ebben a korban levő munkást, 'pedig úgy-
szólván teljes testi erejük ben vc/nnak. Elfásulnak. Segélyezésre leg-
jobban rászorultak az ú, n. tucatemberek. Mivel maguktól semmit
el nem kezdenek ~ nincs őnindításuk -. kívülről várják a segélyt.
Teljesen akaratnélkülivé válnak.

Van azonban a szegénységnek nemesítőhatásQ is, igaz, hogy
csak kis mértékben. Erre vonatkozólag megrendítő példát mond el
egy 14 éves fiúról, aki 2 éVEJn keresztül felelősségteljes szeretettel
gondoskodott nemcsak tönkrement, ieheíetlen szüleiről, hanem test-
véreiről is. Végül, azonban a hiábaoalánaí: látszó igyekezet fölötti
lelki kínt nem bírta, és azóta nem tudnak róla.'

Természetesen a szegénységnek megvan ez nemesítő ráhatása
a társadalomra is. Gondoljun kí csak a szegény kérdésnek sok-sok.
barátiára. elsősorban a Főméltóságú Asszonyra. (Folytatjuk.)

"',, ,

EGVEStJLETI ELET
,.

HIVATALOS RESZ

Egy ritka jubileum.
Irta: Zacher Sándor.

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

Strasser Sándort sokan ismerik a dunántúli kerület tanítói közül,
de ismerik lapunk olvasói js. Tevékeny munkésa a győri egyház-
megye népiskolai bizotlségénak. s a dunántúli egyházkerület iskolai
nagybizoltságának is. 'Külsőre alacsony ember. de nagy szellem lakik
benne. Termete nem- kölcsönöz neki külső tekintélyt, de egyénisége
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sugározza i-óagából a 'fennkölt lélek tiszteletet parancsoló méltóságát.
Pedagógus körökben elismert sz.aktekintély,' szűkebb tanítói kőrök,
ben: a Iegmelegebbszívű tanító barát. Valaki azt mondta róla: O
azok közé tartozik, akinek legkevesebb ellensége: s legtöbb tisztelője
van ismerősei körében. .

Munkásségát megosztótta az iskolája és az evangélikus iskolá
között. S.. mióta nyugalomban van. egészen az evangélikus nép-
iskoláé. Unneplése ünnep volt Neki, szeretett családjának, a győri
egyházközségnek, de legfőkép, a győri evangélikus lanitótestületnek,
melynek 25 év óta nemcsak' irányitója, hanem atyai barátja, jóaka-
rója, támogatója. " ,

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

A fényes ünnepen megjelent O.Kapi Béla püspök, az ünnepelt
családja. Angyal Béla kir. fanfelügyelő, az egyházközség tisztikarával
élén a képviselőtestület, a barátok, tisztelők l'!agy serege.'

Az iskola 60 tagú gyermekkara 3 bájos dallal köszöntötte .az.
ünnepeltel. Fodor Kálmán 'karnagy vezetésével. Höfer Vilnios dr.
felügyelő, korrnánvfőtenécsos üdvözlőbeszédében rámutatott azokra
a pozitiv eredményekre, köztük a háború, a forradalom ésa korn-
munizmusválaágajnek leküzdése, új, modern iskola építése "stb.,
melyek jelzik az O munkásságának az útját. D. Kapi Béla püspök,
m. kir.' titkos tanácsos a kerület nevében üdvözölte a jubilánst, aki:
a vezéri ponton hűségesen állt, szivén hordta az iskolát, építette az
egyház névelésügyét. s az iskolaügyben végzett munkájával az
egyház sáncáít erősítette. Túróczy Zoltán lelkész: e. elnök a lelkészi
kar nevében köszöntötte. Megható volt, amint felelevenítette a multat.
Volt Kassán egy fiatal tanár (Strasser), akit egy öreg es peres (Túróczy
apja) vezetett be az egyházi munkába. Az ősz tanárnak az öreg
esperes : a fia kezeszorításán keresztül köszöni meg a több, mint
negyed század szolgálatát, melyet az egyházban végzett. Szabó
József iskoleszéki egyházi elnök, az iskolaszék nevében 'üdvözölte
a vezért, aki nem hajszolt, hanem vezetett, nem uralkodott, hanem
szolgált, nem parancsolt, hanem dolgozott. Weltler János igazgató
az igazságos, a megfontolt és szerető szívű tanító barátot köszönlötte
benne, leleplezte az iskola falán elhelvezendő arcképét. s átadot!
.Neki egyemléklapot - melyet Böröczki Vilmos tanító taizolt -

- a tantestület hálája, tisztelete és szeretele jeléül. Benedek Vince ny,
igazgató a nyuc díjas tanítók nevében köszöntötte a jubilánst, aki a
megtisztelő állást: hivatásnak tekintette. Kedves, sajálszerzeményű
versben "fonta koszorúba" az iskolás gyermekek háláját Uhlik

,Gusztáv VilI. o. tanuló. A tanügyi hatóság részéről Angyal Béla kir.
tanfelügyelő köszöntötte, kívánva. hogy sok ,évig lehessen még

."munkatársa a nevelés- és oktatásügy feiesztésében.
Strasszer Sándor klasszikus szevakban válaszolt az üdvözl é-

sekre. Beszédéből idéz ek egy-két mondatot : Az elmult. 25 év csak
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egy lélekzetvétel az egyház, a nemzet életében, mégis sok volt benne
a remegő aggodalom, embermilliók sóhaja, szenvedök haláltusája,
háború, forradalom, kommun, új útak keresése: -~gy évszáiadra való
élmény. Istené a dicsőség, hogy .egyház, nemzet diadalmasan került
ki mindezekből. Állja helyét az .égyház;'·építi _~~_.új útat, nevel helyét
megállni tudó, egyeneslelkű magyarságat :a szerétettel. mely fölötte
van minden pedagógiai -elniéleineb és<:élidal~tikai formalizmusnak.
Az egyház szerétetébe ajánlja az' iskolát, a _szerelet virágait kéri
számára, amelyeket mindig, állandóan ápolni, gondozni kell. rnert :
az iskola munháia nem a jelennek szól, hanem -cr jővendőt építi.
_ A tanító testület kamarakórusának éneke féje~Je be a megható

ünnepélyt. ,- _ '.' , . -
Amikor -ezen sorokkal az egész evangélikus tanítóság tiszteleg

Strasser Sándor előtt jubileuma alkalmával. megköszönve néki a 25
év munkáját, az egyházmegyei s kerületi iskolai 'bizottságokban vég-
zett közrernűködését : szívböl kívánja néki, hogya kegyelem eszten-
deit sokasítsa meg számára a Mindenhaló. Strass er Sándortól meleg,
tanítóbarát szívének további megértő és támogató szeretetél kéri

, továbbra 'is 'qlqgának. Istentől pedig azt, hogy küldjön sok ilyen 25
éves jubilánst.evangélikLi~ népokfatásunk szent ügvénekszolgálatába .

..-.

Nyilt levél Hóman Bálint vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhezl

Kegyelmes Uram 1 •
Túdorn, hogy Nagyméltóságod mennyit 'rnüvelt meg eddig a

magyar kultúra. humuszából, és hogy teljes. energiájával és tekinté-
lyével szokott intézkedni olyan ügvekben.vamely a magyar életsors
és a magyar .népművelés égetően fontos kérdései közé tartozik.
Azt is tudom, hogy Nagyméltóságod közoktatásügvi prqgrammjában
elsőrangú fontosságot juttat a magyar néprnilliók megrnünkálásának
hősei: fl magyar tanítóság számára." ",

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

Arról Wto szó Kegyelmes Uram, hogya legutóbb nyilvános-
ságra jutott hivatalos vendégforgalmi statisztika szerint az ország
huszezer néptanítója közültizenhatezer még soha Budapesten hem
volt, ilyen tömege a magyar kultúraelsővonalbeli testőrségének nem
ismeri a Duna két partján épült magyar melropolist, ennyi tanító
nem látta Széchenyi alkotását: a Lénchidat. a büszke királvi Vár-
hegyet, vagy a képekről ma' már az egész világon ismert csodaszép
parlamenlünket. De nem látta tizenhatezer néptanító azt a lüktetést
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sem, azokat a gazdasági es kultúrálís artériákat, amelyek Budapeslen,
mint az 9rszágunk középpontjában összefutnak, és így ennyi, sajná-
latosan nagy tömegű tanítóságnak nem leheb fogalma arról sem, hogy
mit jelent egy államban a fővárosnak az ország' egész. életét irányító
és "korményozó középpontisága.

Nagyméltóságod tudja legjobban, hogy azok a néhányesztendős
gyermekek, akik az áldott kis magyar falvak iskolapadjaiban fel-
szivják magukba a magyar élet első impresszióit, azok minden
tudásukat, az egész életre szóló felkészültségüket, meglátási készsé-
güket, és azt lehetne' mondani: teljes vitaliíásukat annak a magyar
tanítónak az eszéből. lelkéből és szájáról-veszik át, aki ott áll .elöttük
az' iskolapadok előtt, és oktatja őket heróikus erőfeszítéssel arra,
amit ő is tud, Cimit ő is tapasztalt, -

Éppen itt van azonban a fájdalmas. magyar probléma; mit
.'mondhat, Kegyelmes Uram; .az a szegény tanító az ország Iöváro-
sáról 9 reá bízott gyermekseregnek. aki még soha Budapesten nem
'volt es aki nem vette itt személyes impressziók alapján a saját

, lelkébe aziország középpontjának élethangulatát, mérhetetlen kultú-
tájá(ófapaszt?latait és. tanulságait ?! Meggyőződésem, hogy ez így'
fovább' nem maradhat r Éppen ezért a szerkesztésemben megjelenő
Vendégforgalmi Ujság, amely hivatalos lapja a hazai vendégforgalom
és kultúrális forgalom intenziv megmunkálasán dolgozó, és gróf
Széchényi Károly úr őméltósága nagykoncepciójú elnöklése alatt
immár munkásságának ötesztendös fordulöiához elérkezelt Országos
Magyar Vendégforgalmi Szövetségnek,' ez a '\1endégforgalrni Ujság
meg nem alkuvó élethivatási programpontjai közé ezennel felveszi
annak a mozgalomnak meginditását, hogya magyar tanítónak, hogy
minden magvar tanítónak alaposan és jól. sürgősen meg kell ismernie
Magyarország és a magyar élet középpontiát, a magyar fővárost,
Budapestet l Nem' vagyunk egyedül, Kegyelmes Uram, ebben a
harcban, mert. egészen bizonyos, hogy midőn ezek a sorok meg-
jelennek, Magyarország vallás- és közoktetásügyi minisztere már
mellénk állott ebben az ideális és gyakorlati célkitűzésben, mint
ahogyan a probléma téljes átérzésével mellénk áll ebben az ügyben
a magyar tanítóság hivatalos szerve, a Magyar Tanítóegyesületek
Országos Szövetsége, amely kitűnő elnökének, Berkényí Károly ny.

.iskolaigazgató úrnak véleménye szerintszintén az elsőrendű feladatok
között tartja nyilván annak a tragikus sérelemnek' ~Z orvoslásét,
hogya magyar tanítótömegek eljuthassanak Budapestre. .

Nagyrnéltóságod, 'jól ismervén a szomszédos államok közoktatás-
ügyi berendezéseit és intézkedéseit, bizonyára tudomással bir arról,
hogy a szomszédos Csehszlovákiában, sot Németországben is annyira
fontos álIami feladatnak tekintik Iővárosuknak a tanítósággal való

. megismertetését, hogy turnusokban állami költségen viszik egyhetes
tartózkodásra fővárosukba a tanítókat; így pl. a mult esztendő nyarán
egyszerre' kétezer cseh tanítot vittek államköltségen Prágába, ellátá-

.sukról és megfelelő programmjukról is az államhatóságok gondoskod-
tak, és ezáltal nyilván többet. mond már ebben az esztendőben és
jobban ad elő Prágáról az' a csehszlovák tanító, aki Prágát alaposan
megismerhette. A szomszédos államnak ez az intézkedése a magyar
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kultúra "felsőbbrendűsége szernponljából kétszéresens6rgőssé teszi,
hogy Magyarország nemcsak hasonló, de szélesebbkörű és jobb
módon oldja meg Budapest megismertetését a magyar tanítósággal.

Amennyiben a Máv. és a magyar idegenforgalmi szervek, az
Országos Magyar Vendégforgalmi Szövetség, az Országos Magyar
Idegénforgalmi Hivatal, valamin! Budapest' Székesfőváros Idegen-
forgalmi Hivatala, a budapesti. vendéglátó' ipar és a közlekedési
vállalatok kellő kedvezményeinek biztosítása mellet!, a magyar köz-
oktatási kormánynak sürgősen segítségére lesznek, meggyőződésem,
hogy Nagyrnéltóságod kultuszkorrnénvzali gesztióinak leghamarabb
sorrakerülő feladatai közé iktatja be ezt a sorsdöntően fontos ké;dést.

Mélyen átérezve ennek az ügynek a jelentőséget, kérem Nagy-
méltóságodat, soron kívül tegye meg a kezdeményező intézkedéseket
ebben az ügyben, hogya magyar tanító mielőbb ebben a vonatko-
zásban is igazi és hivatot! magyar,!anítóvá válhasson. Vagyok Nagy-
méltóságod iránt mély tisztelettel

lovag dr. Leidl Henrik.

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

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

ülésterméhen. nagyszámú és előkelő közönség jelent meg; hogy a Magyar-
országi Tanítók Eötvös-alapjának hagyományos' emlékezése külső díszében
és bensőségéberr méltó legyen Eötvös nagyságához.
. Az Eötvös-családot- Eötvös Rolanda - és Ilona bárónők. továbbá Inkey
József báró és gyermekei képviselték. A m.' ki~. vallás- és közoktatásügyi
rninisztériumból megjelentek sorából Wlassícs Gyula" báró, h. államtitkár,
Hertelendy Jenő dr. és Damjanovich Lajos dr. rnin. tanácsosok, Huszka
János dr. min.' o. tan., Balás Béla tanügyi főtanácsos, Horváth Kálmán
.tanügyi főtanácsos, Bever Ede dr. tanügyi tanácsos, vitéz Fraknóy József
középisk. tanár, pedagógiai előadó,' Bassola Zoltán dr., az Orsz. Közokt.
Tanács titkára 'és Drózdy Gyula, a Néptanítók Lapja szerkesztőie nevét
sikerült feliegyeznünk. Aszékesfőváros tanúgyi hatóságét' Felkay Ferenc
dr. tanácsnok és Boros Pál dr. főjegyző képviselték. A budapesti fan-
kerületi kir. főigazgatóság részéről Pintér Jenő dr. egyetemi r. tanár, kir.
tanker. főigazgató, Boldis Jenő dr. és Kiss József tanügyi tanácsosok, a
székesfővárosi kir. tanfelügye'löségről 'Úsz Béla dr. tanügyi főtanácsos, kir.
tanfelügyelő., SimonyiKálmán • dr" Hegedűs István tanügyi' tanácsosok,
Áfra Tamás dr. tanügyi titkár,' a pestmegyei 'kir. tanfelügyelőségről vitéz
Barnabás István dr. tanügyi tanácsos, kir. tanfelügyelő vettek részt az
ünnepségen.

Az intézmények és társegyesületek küldötteiként jelen voltak:
Padányi Antal dr. tanügyi főtanácsos, a budapesti 1. ker. m. kir. állami
tanítóképző igazgatója és Váradi József dr., az intézet tanára, Haltenber-
ger Míhály dr. egy. rk. tanár, tanügyi főtanácsos,' á Székesfővárosi Peda-
gógiai Szeminárium vezetője és Stolmár László dr., az intézet gyakorlo-
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iskolajanak igazgatója, Rákosy Zoltán, az Órsz. Polgári Iskolai Egyesüle!
elnöke és Lucza János, a Csengerv-alep elnöke, Berkényí Károly, az Egye-
temes Tanítószövetség elnöke, Ekamp Nándor alelnök, Sugár Béla főtitkár,
Földes Ferenc titkár, Kindlovíts Pál, a Budapesti Tanítók és Tanárok
Segélyző Egyesületének elnöke .
.., ". A tanítóság ez ünnepét még megtisztelték jelenlétükkel: Balogh Jenő

'y.-" igazeágűgyminiszter. Józan Miklós unit. püspöki helynök, a felsőház
tagja, Bárány Gerő dr. ny. államtitkár, Dengl János dr. egy. r. tanár,
Kehrer. Károly, Padányi Andor és Takács Béla ny, kir. tan felügyelők,
Luttor Ignác középísk igazgató, Stelly Géza, Vitál Ödön, vitéz Szereda
Béla -iskolafelügyelők és még sokan a székesföváros, a környék tanító-
testületei iés az iskolaügy iránt érdeklődő nagyközönség részéről. ,

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

. ..Boldogok' vagyunk, hogyanépoktatás alapvelője emlékének meg-
őrzésében az Eötvös-alapnak ily magasztos szerep jutott. Az alap az idők
folyamán a szinte kötelességgé erősödölt e szerepének igyekezett is min-
denkor megfelelni és mindent elkövetett, hogy az eszményi gondolkodás
nagy ember- és költőhőse örök példaképe és vezérlő szellem fénye legyen
az iskola és a magyar tanítóság munkájának.

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

Az emlékezés egyik legszebb ékessége a léleknek: tiszta szándékú,
felhőtlen vágyakozás közelebb jutni egy felsöbbrendű szellem légkörébe,

.,.akit megismertünk, megcsodáltunk s akihe~ ragaszkodunk és hivek aka-
runk maradni életünk minden vonatkozásában.

, Az emlékezés imádságosan csengő szavunk azokért, kik érettünk
odaadták lelkük legjavát. Az emlékezés könnyes magunkbaszállás annak
tudatában, hogya vett javakért még rnindíg adósek vagyunk."

Az elnöki megnyitó után Kósa Kálmán dr. vallés- és közoktatásügyi
.~TlÍniszteri osztályfőnök mondotta el nagy hatást keltő ünnepi beszédét a
magyar tanítók tanitójáról, Eötvös József báróról. Beszédében szólott arról,
hogy a magyar művelődéspolitikaí törekvések örök forrása EÖtvös József
báró. Minden úiabb törekvés az Ö elgondoláséből indul ki, s az Ű esz-
méihez tér vissza. A magyar népnevelés megalapozásakor és tovább-
fejlesztésére irányuló tevékenységében tisztán látta a magyar tanító hivatás-
beli szerepét. Munkásságának egyik célkitűzése volt a magyar tanító
értelmi és erkölcsi színvonalénak emelése,. gazdasági helyzetének
rendezése .. Eötvös nyorndokain haladt a mai közoktatésügyí . kormány-

. zat, amikor a nevelési szakközépískolák és tanítóképző akadémiák fel-
,!ÍlIjtásáról szóló törvény javaslatot előkészítette s ezzel az érettségi re épített
főiskolai jellegű tanító képzést, ti kor kívánalmaínak megfelelően, meg-
valósította: .
, . Az előkelő szónokot, a mélyenjáró gondolatokban gazdag előadésáért,
percekjg ünnepelte' a hallgatóság. '

Majd a budapesti m. kir.álIami tanítóképző ifjúsági énekkara Har-
mat- Mécs, 'Oszi .tilinkózás c. férfikarát adta elő. A műdal szépségeit
m~gk{lPó·kidblgozáss~Cszí~ezéssel érvényesítette a tanítójelöltek kifino-
.mítotl· dalos érzéke, Kíshonti Barna tanítóképzőintézeti tanár vezényletével.'
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Azután Lontai Margit színművészeti föisk. növendék, a Péterffy Sán-
dor Leányotthon lakója, mély átérzéssel szavalta el Sajó Sándor: Tanítók
ünnepén c. költeményét. A fiatal rnűvésznőt, aki különben tanítóserjadék,
felemelő szavalatáért percekig ünnepelte a hálás közönség,

A szép ünnepség a Szózat hangjaival zárult.

Evangélikus Tanítók Gyógvháze.
Irta: Hrabovszky Mihály.

Ezt a feliratot szeretném olvasni a Keszthelv melletti hévizi tó part-
ján épült, egyik barátságosan mosolygó villa homlokzatáról.

Bizonyára Te is szivesen olvasnád kedves evangélikus tanítótestvé-
rem, mert hiszen mindnyájunk régi álma a hévizi gyógyház.

Emlékszel arra kedves Kartársam, hogy az Üdülőház megvétele
előtt. az alföldi kartársak egy csoportja a ..gyógyhéz " eszméjét akarta
előtérbe helyezni? Valljuk be őszintén, mi akkor az Üdülőház pártiak
többségéhez csatlakoztunk, His~en igazunk ~olt. Nagy szükségét érezte
országos egyesületünk egy tanítói jóléti intézménynek.

Mi akkor nyaralni, üdülni akartunk. (Bár akkor is lapos volt az
erszény.) Érthető is. Egészségesek és fiatalok voltunk. Hiszen emlékszel
arra is kedves Kartérsam. találkozásaink alkalmával szinte egyszerre mon-
dottuk: ..Oe pompás jó színben vagy Pajtás!" Ebben a korban ugye a
betegségeket megelőző nyári üdülésról és pihenésről kellett gondoskodnunk.
És ez ugyanolyan fontos volt, mint a betegséggy6gyítás.

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

Igen, beteg vagyok kedves Kartársam. de Te is megrokkantál és ő
is, - ha fiatalabb is - a mi sorsunkra jut. Tehát megmond hat juk azt
is, -hogy kivétel nélkül, Jninden evangélikus tanítónak egyformán lesz
szüksége a felépítendő gyógyhézra.

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

A gyűjtés több helyen megindult. Már vannak lelkes agilis kartér-
saínk. akik fáradságot nem ismerve rnunkálkodnak, buzgólkodnak, hogy
mindnyájunk érdekét szolgáliék. Kérlek kedves Kartérsam, keljünk nemes
versenyre ezekkel és kövessük példaadó munkájukat. Állj oda Te is az
evangélikus tanítók gyógyházának az ügye mellé, rnost az egyszer saját
Intézményünkről van szó ..

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

Kedves Kartársam ! Ha .Héviz közelében lakol, nézz át a gyógytó
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kömyékére, érdeklődj-e telekárak, az építés irárit és tájékoztass b~nnü~ket
az ottani árak felől. Ha nem esik nehezedre, készíts egy költségvetést egy
10-15 szobás ház építéséről. Vajjon mibe kerülne egy ilyen kész villa
és mibe kerülne a telek és az új ház felépítése?

En az új ház mellett szavaznék. Gyógvházról van szó, annak újnak,
tisztának, baktérium mentesnek kell lennie. Építhetünk olcsón - ismerős
mesterekkel, 'nem pedig drága építészmérnökökkel - saját ízlésünk sze-
rint és céljainknak megfelelőleg. Inkább több, de kisebb egyszemélyes
szobát, nagy ablakkal, modern kényelernmel és higiénikusan.

Szól] hozzá Te is kedves testvér! Mílyennek képzeled a mi gyógy-
házunkat? Mi nagyalföldi tanítók, akik a klimatikus gyógyhelyektől távol-
eső sáros, poros helységekben .éljük le munkás életünket, mi igazán rá-
szorulunk a "gyógytényezőkre ".

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

Fölatánlások a '"Gyógyház-alap"- javára.
'r

Gyógyházra felajánlás a Tolna-Baranya-Somogyi egyházmegyéböl:
1. Grieszl1aber' Endre' Henrik' 100,. 2. Antal György mucsfai kántor-tanító
50, 3. Simon Lajos hácsi kéntor-tanító. 25. A lajoskomáromi 'evang. nép-
iskola ifjúsága: 20 pengőt adott a Gyógyház céljaira.

KeNYVISMER-TETÉS
Tóth Mihály : Piros, fehér, fekete, balladák.

Sárospatak. főiskolai' nyomda.

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

Költői 'a külső .keret: a balladáknak az évszak négy fejezelébe
sorozott elrendezése. De még inkább megkapo a belső elrendezés : a cím-
szavak mélyíartalmú kifejlésé! adó első költemény három, rövid versszaká-
ban. "Piros, fehér, fekete az éjszakák közepe. Kié' fehér, békén alszik,
másik kellő jajjal játszik." Ilyen az idő vaskereke "Kit elgázol, kft tovább
visz", végül ..Az élet fellege. Örülj, mikor felelled . Pacsirta szól s nincs
felleg!" E sarok tanulságként akár a kötet befejező sorai is lehetnének.

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

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

A gonosz rnostoha koporsójára lesujtó villám a népi igazságszolgál-
tatás inkarnációja. A nyár balladáiban gyerrnek-, az őszében a legváltoza-
tosab embersorsokat szólaltatja meg. Ilyenek: ..A vén halász", ..Pésztor-
tűznél ". Különösen megrázó a lelkiismeret kérlelhetetlen hatalmát- festő

Ö •.. rök bíró". ..'
Költészet ez a könyv, mégpedig a javából. Minden borúja mellett is

lélekfürdelő s a magyar föld népi költészetének valóban piros, fehér,
fekete virága.' S.

Rozmaringos kertem.
Gyermekversek. tornajátékok, színderebok. frta Vajda Marietta köz-

ségi ovónő, Keszthely, Vörösmarly-utca 4. sz. , ,
Költői lelkü pedagógus munkája, aki gondolatai szárnyalását gyakor-

lati térre viszi at: érvényesíti gyermeknevelő munkájában. Jellemzők
bevezető sorai: Százszínű- álmokat fakóvá szürkít az élet, ,.A rnesék tündére
halódík, szárnya' meglépett" ... A kenyér, pénz, hírnév kábitó fényét ker-
getiük" ... Ha minden összetört, s útunk tétova, Elárvult lelkünket Istenhez
vezeti megint Két kicsi kezecske s a gyermek áldott mosolva".

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

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

Tanítótestvér, mit szándékozol tenni a Cvoo» ház érdeuéberi ?
Mindent lehet, csak akarni kell!
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-.Missuray-Krúg Lajos két úíabb kötete.
lrta : Tállvai István, Sopron. ,

Missuray-Krúg Lajos ismét két értékes kötettel ajándékozta meg
híveinek immár nagy seregét. Ez a sereg napról-napra nő, amitbizo-
nyit, hogy az evangélikus költö előbbi körryvei a katolikus "Korunk
Szavában" is meleg, lelkes megbeszélésben részesültek. Annál inkább
kötelességünk nekünk megbecsülni őt, aki országos viszonylatban is
immár értéket jelent: Missuray-Krúg Lajos költészete a mély gondo-
latok, érzelmek, s a gyönyörű költöi képek kiapadhatatlan forrása.
Olvasóköre ezt mindíg újra és újra kénytelen megállapífani, s ezért
fogadják lelkesedéssel egy-egy új kötetét : ezért. jelenik meg egy-egy
kötete, alig, hogy- napvilágot lát, már második kiadásban is. A leg-
úiabb két kötete 'ismét bőségben önti aszépségeket ; valóságosan
gyönyörök tengerében találja magát az olvasó" s ha a könyvek végére
jutott, szívesen veszi azokat ismét elő, hogy újra élvezze, és boldog-
sággal teljék meg lelke, mert semmisem képes a léleknek megadni
a boldogságot, a nyugalmat, mint a szép megjelenési formáiban való
elmerülés. A karácsonyi könyvpiacon két Missuray-Krúg kötet jelent
meg: "Otthion'~ (1937. Röltig-Romwalter Nyomda Bérlői kiadása, Sop-
ron) c. novelláskötete és "Széljegyzetek a bíbliámon" (költernények),
Sopron, 1938. A címlapot Kónya Lajos tervezte. Nyomatott !?agó
Mihály kőnyvnyomdájában, D.9mbovár. A novellák címlapját Akos
Ernő tervezte. Mély, érzelmek, gondolatok tárháza, és a szebbnél-szebb

.képek, leírások gyűjteménye az "Otthon" kötete, és kifejezője egy
gazdag léleknek, amely hűséggel viseltetik .a kicsi: és a nagy iránt,
s szerétettel van, és fogékony minden benyomássill szemben. Egy
fínom művellségű, érzékeny és kultúrált lélek tárul elénk e kötetben,
amely fogva- tartja kinvilatkoztatott szépségeivel lelkünket akkor is.
ha már végigolvastuk és letettük ezt az elegáns boríték ú kötelet. Ha
nem ismered Sopront, úgy olvasd el a "Szülővárosom .. leírását. Egy
egész mult elevenedik meg előttünk a jelen szépsége mellett. Mily
gyönyörű alkotás a ..Holdfény", mily hangulatos' az "Otthon", a
"Parázs", a rivierai emlék, a "Tánc". Mély pszichológia és elemzés
az "Ének". Az egész csupa szépség és ezért: Olvassátok el, kedves
híveim I Missuray-Krúg Lajos új verskötete is ugyan eszépségeket
fejezi ki, és sok értékes gyöngy található benne. Mi több: valóságos
gyöngysorozat, s ismét zavarban vagyunk: nem tudjuk, melyik szebb
és értékesebb, annyira szép s értékes mindegyik. Lássunk egynéhány
győngyszernet 1, Ime a "Bor" c. nagy hatású verse vagy a "Fertő"
c. költernény szépsége páratlanul áll. Kiemeljem a "Kérdőjelek"-et,
amelyek egy fiatal poéla útravalóiául Irattak, avagy a "Pacsirta:' c.
szép verset?

..Búzatábla szélen,
Út fakó porába,
Napsugaras pászták
Vonalas papiriárt
Teltszemú kalászok
Jétékos árnyéka
Valami ősi dal
Melódiáit
Kottézgetie szépen ...
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- Lehet, hogy a magszem.
Aranyselymű élet, -
Szárnyatbontó lelke
Űsidőktől régen:
Az égbolt szivébe
l:ebegő
Pacsirta. "

Nagyon szépek e versek: Léplék. Harmat. Elektré. Almavirág.
Bájos a ..Hintajáték" ; gyönyörű vers: "Szebb lett-e a kedves", és a
Havas'[lstvánnak ajánlott: ..Fagyöngy". Mélysézes a ..SöksZ:ü'i.m:'eg~
kérdek'" c.költeménye. továbbá "Széljegyzetek a bibliárnon". Nekem
különösen lelkemhez nőtt a gyönyörű, rnély filozófiáiú : "A . szó :
a mult". E szép versért s baráti megnyilatkozásodért fogadd hálám.at._
szivből jövő köszönetemet.

Térj magadhoz, drága Sion.
Korálelőjáték Kapi-Klárik Jenötöl.

E hatalmas refotmiciói korálunk méllán ihlette meg Kapi-Klérik
Jenő orgonaművészt, s Jnd.totta feldolgozásra. A korál maga is rnély
áhitatot kelt, s hatalmas' hímnuszként hangzik egy-egy ünnepigyüle-
kezet ajakáról. Nagyon hálásak vagyunk, hogy korálelöiáték-irodal-
munkat az' ihletett művész valóban művészi feldolgozással gaz-
dagította. , '.

A Peschko Zoltánnak ajánlott korálelöiáték tételei közül a rnolto
moderátó igazi evangélikus templomistilusban készit! élő "a téma"
feldolgozást. .Nem általánosan megszokolt szólamvezetéssel indula
téma kifejtése' felé. hanem egyéni felfogás. művészi mondanivalójával
hat. Nem mindennapi és hétköznapi a bevezető rész felépítése azért .
sem, mert keresi a változatos. a néhol nyugtalan oaJlamvezetes( s,
mindig nagyvonalú. .

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

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

Nagy gyakorlati érzék nyilatkozik meg abban. hogya mű több
manuálos orgonák mellett előadható egymanuálos hangszerenis.

Unnepi istentiszteleteink nagy nyeresége Kapi-Králik Jenő korál-
előjátéka. Előadása közepes tudás ú orgonás szémára is megoldható
feladat.

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

A zeneszerző művészt csak arra kérjük, hogy hasonló irányú
munkáját folytassa és segitse elő egy korálelőjáték-gyüiternény mi-
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előbbi kiadását, amivel a liturgikus istentiszteleti rend orgonazenéjét
valóban evangélikussá, templom ivá és a mai kor igényeinek meg-
felelővé tehetjük. S.

Trianon okai és következménvei.
'lrta: Molnár János budapesti tanár.

Lelkes szeretetlel, öntudatranevelés és nemzeti érzés kialakí-
tása. szándékával írt 72 oldalas könyvecske: Molnár tanár Trianon-
rói szóló munkája. Világos áttekintés ben, történelmi szemléletet nyujtva
tárgyalja mindazt, ami a világháború oka és kövétkezménye, vele
Trianon sorsa. Helyesen állapítja meg előszavában: "a reánknézve
égbekiáltó tragédiával végződő világégést kisérjük most kiíörésétöl
befejezéséig abban a hitben, hogya történelem minden gondolkozó
olvasónknak valóban tanítómestere lesz."

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

Értesítés.
Közöliük olvasóinkkal. hogy a Tóth M.: "Jávorfából furulvácska"

c. énektanítási vezérkönyv, első kiadása fogytán van. Miután azonban más
kiadványok sürgős megjelentetése a könyv kiadójának tevékenységét egy-
ideig más irányban foglalja le, azért az énektanítási vezérkönyv kiadására
egyelőre nem kerülhet a sor, miértis mindazok, kik a kilűnően beváll
könyvet még az első kiadás kedvezményes árán be akarják szerezni, alábbi
címre küldiék el megrendelésüket. A könyv az egész népiskolai anyag

- módszeres feldolgozását adja s ezenkívül 200· énekból álló dalgyűjteményt.
Árae lap olvasói részére kedvezményesen 4 P. Megrendelhető: Lázár
Károly tanárnál, Sárospatakon, vagy-bármely jobb könyvkereskedés ben.

Tanítótest()ér, ne felejtsd el: a Gyógy házra neked is szükséged, lehet!
Segítsd fölépíteni!
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Magyar regények.
Kolozsvári G. Emil: Veszendő lelkek.

A mindvégig lélekzetelállítóan izgalmas regény középpontjában egy
fiatalember szerelmi és hivatali élete áll, de a regény tulajdonképpeni hőse
nem ö, hanem egy életforma. Ebben az életfor~ában hasonlítanak egymásra
a regény hősei. A "veszendŐ lelkek" valamiben mind megegyeznek: nem
tudnak szembenézni a valósággal, kiegyensulyozatlanok és céltalanek.
Különös jellemük és lelkiállapotuk rajzával lesz ez a regény sokkal több
egyszerű történetnél. - Megjelenik áprilisban.

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

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

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

azokhoz.Fakik szeretik a magy/ú muzsikát és nem hódolnak be, az idegen-
ből "importált" keleti, érzékcsiklandozó sláger szerzernényeknek.

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

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

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

Értesítés..
A "Magyar Tanítók Évkönyve" 1938-39. tanévre, Bene Lajos szer-

kesztésében, .rnájus hó első felében megjelenik,. a szekésos gazdag tarta-
lommal, körülbelül 20 nyomtatot! ív terjedelernben és ízléses vászon-
kötésben. A munka előjegyzési ára 3 pengő, bolti drn 5 pengő lesz. Az
előjegyzéseket f. évi március 15-ig kell eszközölni.
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VALOSÁG-VERS.
Tanítás közben,

Írta: Bakó József, békéscsabai tanító.

Szépröl beszélek. Kint zsivaj.
Mí:!gkötve hoznak iskolába.
Egy gyermek!?t. A szolqa jaj!
Beletuodos atomporába.
Robban a röhej, bödül a gyerek,
S öklével kendözi a 'könnyeket .

. Vetköztetem a büneit:
Meztelen már a sorsa.
Látom, már semmi sem segít,
Mert Dobözról való, hol ma:
Ingovány, puiti, s benn dőzsöl a vész:
Az éri Kovácsom lélekpörsenés.

A Nincsen oktatja s túl-eszes .
.Látja az anyja mit csinál:
Sír, foltoz; szopiai és kehe&-
S az apja tébolydába már "király".
Ö gyümölcsöt (op, mert űzi az éh,
Néha tekint csak iskolám felé.

Hosszan nézem a gyermeket;
Szemében dac és fájdalom.
Kis kezén a ké>.télhelyet
ltéletként simoqaiom.
Az osztály bámul, mint his fenevad,
Mert nem kapott mást, csak csontokat.

GONDOLATOK.
Irta: Bertalan Sándor.

Olaj a tanító 1 Míg ég a lángja.
Világító lánggal a lelket járja 1
Mutatia az utat; nevel és oktat.
Szeretet szavával szívet dobogtat 1
S ha elhamvad a láng, s, a szív megszakad.
~ Mennyországban az Ur örök üdvöt ad 1 /

Tanítótestpér, van Feleséged, gyermeked? Gondolj az ő egészségükre is!
Ne feledkezz meg a Gyógyházról!
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küüntetes. D.Dr, Ra!fayS'éndor, bánya-
kerületíoüspök.Ielsöhéaí ttt~,a kormánvzó
úr Őlőméltóságe részéről titkos tánácsosi
kitüntetésben részesü It. Ugyanakkor Mes-
terházy Ernő, dunántúli egyházkerületi
felügyelő, felsőházi, tago] a kormányzó
teljes elismerésével HiÍltetfu ki. Örömmel
emlékezünk meg e kitüritetésekről.:

Kettös elisinerés. Vitéz Kálman Séla,
rákospalotai állami "tanító; híttestvérünk
még december hóban a vitézi szék révén
korrnányzói elísmerésben i részesült s ez
év elején körzeti felügyelői megbízatást
nyert. Gratulálunk I

A. valléstaní t'anfervi utasílas. A nép-
iskolai tantervhez elkészült annak vallas-
tani tantervi részleles .uteaítése. A rnun-
kálat kidolgozásére kiküldött valléstaní-
tási alblz'óttsag Kél alkalommal, négy
ülésszakon elvégezte a munkáját s ~zt,
alapos tárgyalások után rnegszövegezte.
Valóban a közösség szolgáleta vezetle az
utasítás készítőit akkor, amidőn röviden,
törneren összefoglalva is igyekeztek a
felmerülő tantervi kéra~sek~e he1yes irányt
megjelölni, hogya vaIlastérlítás münkáie
valóban evangéliomi értelemben, benső
vallásos érzéstől áthatott szellernben 'I'ö'r-
ténhessék evangélikus elemi' népiskola-
inkben. Az utasítás saitó alá rendezése
folyamatban van s remélhetőleg a teljes
népiskolai tantervvel együtt rövid időn
belül kikerül a nyorndáböl. Az utasítás
készítésében közrernűködött : dr. Gaudy
László hitoktatási igazgató. Kuthv Dezső
egyetemes lötitkár, dr.. Bankuti Dezső
leánygimnáziumi igazgató, dr. Sólyom
Jenő vallastanár és Somogyis, Béla, A
bizottség elnöke és előadóia : dr, Gaudy
Lászlö volt. '

A Luther szebor végrehajtó bizottságe
január 28-án tartott üléséri elhatározta,
hogy március hónap a Luther szobor
hónapie lesz, Az a cél, hágy a szoborra
szükséges 40.000 pengö minél előbb
egvütt legyen, Evégből az egyetemes
egyház pénztára elkészíti az ada:kozÓk
eranykönyvét. Ebben örökilik meg rniriden
adakozó nevét és adorrlányát.' Kéri a
bizoltség. hogy az egyhézkerületek püs-
pökei rendeljék el kerületükben a szobor-
hónap megtartását.

Március minden vasérnapián oílertó-
riurnot kér a bizottság a szobor javára,
Kér azután e célra házarikénli gyüiiést
is olyképpen', hogy azt a' nőegylet és a
prezbitenum tagjai végezzék. Kér azután
iskolai gyűjtést is.

EI Rell kövelnünk nekünk tenítökriak

--:-
is mindent, hogy li szóbor íi hivek ezre-
inek adományaképpen .míelöbb álljón a
fővárosban ! Adományokat lapunk is el:
fogad és továbbít l A szoborra Dr. báró
Radvánszkv Albert titkos tanácsos, egye-
temes lelügyelő ezer péngöl édoménvozott,

Az állástalan okleveles ·tanítók ••H:ázi-
tanító" című lapja felhívja a szülők
Hgyelmét. hogyha elemista vagy pol- >-

.g<ár'ista gyermekük mellé instruktorra,"
házitanítóre. nevelőre lenne szükségük "
- forduljanak a ..Házitanító" szerkesz-,
tőségéhez Budapest, V., Szent István-'
körút 20. 1. 5., Telefon: 126-196. Hiva-
tales órák: kedd, csütörtök, szembet
délelott 9-12 óra között vannak. j)Ji~
talan közvetítés.

, Az állástalan okleveles teriítök, tanító-
nők" óvónők akik háeítanítóségöt, rrevé-
löséget óhajtanak vállalni, sürgősen jelent:
kezzenék a fenti címen fl hivatalos órák
alatt. Vidékiek válaszbélyeggel ellátott
levélben jelentkezzenek. Részükre tájé-
koztatót küldenek.

Térm~szettudományi kérdések válto- _
zátos sorával j);in~rteti meg olvasóit a
Búvár januári száma. A rendkívül tartal-
ma's hizetben Gortvey Gvörgy erra a
kiegyenlítő szerepre mutat rá, amelyet
az eugenika a szociálpolitikáben betölt.
A magy~r löki geológiai kialakulásáról
tájékoztat Lóczy Lajos tanulmánya, rnely-
nek megállapításait eredeti térképvázla-
tokon szemlélteti a szerző. Neugebauer
Tibor értekezése az elektromos vezetés
elméletét foglalia össze, Grósz Emil a
szemről rnint a lélek és a te si tükréről ir,
Pongrácz Sándor pedig "Az ősködtől az
emberig" című készülő könyvéhek elso
leíezetét adja közre a Búvár hasábiairi.
A párisi Talalrnénvok Palotájába vezeti
az olvasót Kanyó Béla bőven illusztrált
cikke, Szalay Gyula II jubiláló kir. egye-
temi kal. gimnázium természettudományi
vonatkozásait ismerteti. Gornbás Pál arról
ad áttekintést, hogy milyen szerepe van
a természettudománvokban a színképele- '
mezéshek. Hesz Jenő az egyetémirhall-
gatók egészségvizsgálatéról számol be,
Koch Sándor a hegvikrislúlyról Ír.Kampis
Antal az. ötvösség történetébe, Markovits
Béla (Athén) a görögországi ősrégészéti
kutatésba nyujt bepillantást. A>sarkrha~
gasság ingedozásénék relytélyére {;el lényt
Tolnér Gyula Cikke, K Blehö Magda
az ürrepüléssel kapcsolatos kísérletekröl
számol be. Urbányi Jenő, Bénkí Lészlö
és mások közleményei gazdagítják még
a Búvért, amely cit. Cavallier Józse]
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szerkeszlésében és _a, Franklin-Térsulat
kiadásában jelenik meg.

A természet csodálatos erői tárulnak
íel az olvasó előtt a Búvár lebruári szá-
mának hasábiain. A magyar Iöld rnélyén
rejtőzőbányakincsekről Lóczy Lajos
egyetemi tanár nagyszabású tanulmányt
írt. amelyet a tudós szerző eredeti Iénv-
képei es térképvázlatai ktsérnek.v Nagy-
Budapest egészségügyének iejlődését és
mai állását Melly Józse! ismerteti. Weis

.Istvén ti környezet hatásáról' és a lélek
ereiéről értekezik. Moravek Endre a gyar-
matbirodalmak kialakulását követi nyo-
mon. Rátz Kálmán pedig az ón világ- ,
gazdasági szerepenek szentel tanulmányt.

. A 'legszélesebb körű érdeklődésre tarthat
számot Aczél Márton tudományos riport ja
egy Iélelrnetes ellenség. a burgonyabogár. I
íöldielnk felé közeledö végeláthatatlan

seregéról. Kádár Lészló a szél és a föld
örök harcát mondia el és mutatia be
ritka Iénvképeken. Hasonlóan értékes.
művészi lényképek teszik szemléletessé
báró Fejérváry Gézáné. Révay Zoltán.
Görög -Henrik és Rovó Aladár tanul.
mányait a kígyóról. az anyag keletkezé-
séről. a mesterséges esőról. C. Králik
Vilma hangulatos képet fest Bugacról.
Warga Kálmán a madárvédelem gyakor-
lati kérdéseiről. Horváth Árpád az év-
ezredes szövöszékröl. Cavalloni Ferenc
elleleitett természettudományi emléktér-
gyainkról ir a Búvér februári számában.
A dr. CavaJlier Józse! szerkesztésében és
a Franklin-Térsulat kiadásában megje-
lenő lolyóírat páratlanul gazdag tartal-
mával eredményesen szolgélja a termé-
szettudományi és technikai művelődés
ügyét. '

Ta n ító tes tvér, érzed-é azok fájdalmát, akiknek egészsége temiattad rangú·
, lódott meg a lövészárkok mélyén és a sziberiai jeges pokolban?

Dolaca»: a Gyógyházért! '

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

Egyházzenei formák.
(Második közleménv.)

Irta: Kertai János igazgató-tanító. Kőszeg.

A kantáta - amint a neve is mutatja - énekelt rnű, azonban
amoteltával (1. alább) elfentétben inkább magán-énekhangok szerepel-
nek benne. és a hangszeres kisérel nem. maradhat el. A kantéte
egyszerűbb formája egy többszakaszos, lírai természetű. átkomponáll
énekes rnűnek, zenekíséretlel, szóló- és >karénekekkel. Ez később
egy epikai, vagy drámai jellegű szélesebb Iormává, 'alakult. Legelter-
jedtebb az evangélikus zenében előforduló korálkantáta. melynek
alaptémáját .korél képezi. Kantátákat Schütz Henrik. Buxtehude,
Bach 1., S, és mások írtak. Bach 198 kantátátírt, ezek között igen
SOKféle fajta van. ilyenek a vallásos paszforál, a képszerűen felépí-
tett bibliai jelenet, az epikó-lirikus költernények stb.

A kantátának epikai, illetve drámai ágához közel áll az oratóriumo
Mér, a .középkor elején virágzottak a vallásos misztériumok. ezeket
késöbb megzenésítették, s mivel imatermekben kerültek bemutatásra,
nevezték őket az imaterem latin elnevezése után oratóriumnak. Tu-
lajdonképpen bibliai történet megzenésilve, szóló- és karrészletekkel.
A némel oratóriumot Schütz Henrik teremti meg, 'Handel György
Frigyes pedjg a kifejlődés csúcspontjáig emeli a rnűfajt. Későbbi
szerzők : J;3eethoven, Mendeissohn, Haydn és mások. Híres oralóri-
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umok: A Messlás (Hándel), a ' Teremtés, Évszakok (Hay!tln), Paulus
(Mendelssohn), Szt. Erzsébet legendája (Liszt). Az oratórium egyik
faja a passió-oratóriurn, mely Jézus szenvedését és halálát tárja. elénk.
Bach két nevezetes passiója a Máté- és a János-passió. Előbbi

- hatalmasabb; utóbbi drárriaibb. '
A' kisebb hangszeres formák közül nevezetes a fuga; mely

klasszikus szerkezeténél fogva alapformának tekinthető, mert a többi
egyházzenei hangszeres formáknak iskolapéldájául szolgál, sőt a világi
zenében is jelentős. A 14. században a fuga utánzást jelentett, dallam-
utánzást; szerepét később a' kánon veszi át. A "fuga" szó (rnely tulaj-
donképpen futást jelent) a 17. században önálló műfajnaklesz a
neve. Az átalakulás idejében inkább "ricercare", azaz több' témá ból
álló kisebb szerkezet, de belőle fejlődik ki az, egységes témával
rendelkező klassziküs fuga. A szerző egy szólamban megadja a
Iötérnát, ezt átveszi a második,' esetleg a harmadik, a negyedik szó-
lam stb. Közben' a többi' szóiamok egymás után melléktérnákkel
ellenpontozzák a Iötémát előadó szólarnot.

A fuga rriűfajának kíváló példái Bach J. S. 48 fugája a "Das
Wohlternperirte Clavier". L" és 'II. részében.. továbbá a "Die Kunst
der Fuge" c. műve, végül -=- de nem utolsó sorban - a nagy
orgonafugák (pl: g-rnoll.: a-moll, c-moll, Esz-dúr, F-dúr). Ez utóbbiak
a szerkezefgig antikus rnéreteivel egyedül állanak a zenetörténelem-
ben ; valóságos versenyművek és. méltánsorolhatók a nagyobb mű-
formák sorába.rAz egyházi zene szernpontjából jelentősek. az ének-
kari (vokális) fugák (1. alább 'a moteltánál).

Sok, fuga előtt preludium, ''előjáték található, de a preludium
mint önálló hangszeres mű is gyakori. A klasszikus preludium szer-
kezéte kevésbbé kötött, mint a fugáé, azonban itt is egy, vegy-Iöbb
rnotivumnak a következetes feldolgozása a formaelv. Uiabban Ú. n.
daliamcs preludiumokat"szerkesztenek, amiknek dallamvonala a világi
zene dallemához hasonlít. Ez a stílus a kultikus zenével ellentétben
áll. Templomokban csak klasszikus preludiumokat kellene játszani.

A korálelőjáték olyan preludium, amelynek alapgondolata 'egy
koráldallam vagy abból vett motivurn. Istentiszteleti használatraigen
alkalmas, mert a közénekel dallamilag és hangulatilag előkészíti.

A korálvariáció témája szinlén koráldallam, amit a zeneszerző
többféleképpen variál, ellenpontoz, fugaszer'űen Jel dolgoz.

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

A tokkáta a 16-17. században általában billentyűs hangszerre
Írt .darabot-jelentett., .

Kísebb énekes mű a motetta. Jellemző sajátossága, hogy szővege
rendszerint egy bibliai idézet. Felépítése lehet kánonszerű, vagy fuga-
szerkezet is, de van monódíkus motetta is. Főleg "a-capella" kórus-
ként szerepel. '

A himnuez és zsoltár Istent dicsöltő ének, rnirrdkettö legrégibb
zenei forma.
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A korál tulajdonképpen a gregorián korális helyébe ié~ett. det!
az evangélikus liturgia fő eleme. A korál dallamilag is.· szövege
szerint is hitvallásjellegű. Eredelileg ritmikus formáju volt, késöbb lelt
kiegyenlített hanghosszúságú. Szép szán;mal vannak eredeti magyar.
koráldallamaink is. ,

A.,. átia magánénekekre hangszerkisérettel szánt mű ; az egyházi
zenében rendszerint csak mint nagyobb (összetett) műformák része
szerepel (oratójiurn, kantáte).

Az egyházi zene, bármely formáját tekintjük is, akkor válik
a vallásos kultusz eszközévé, ba hítvallésszerü, és Isten dicsőaégére
szólal meg. . (V~ge.)

*
Hangfegymellékletünk.

-;- '.. ,

1. Praetorius Míhálv (1571-1621) : "Jézus Krisztus, hívlak Téged."
Általános tartalmú, közepes -nehézségű- háromszélarnú kórus. A le-
jegyzés szerinti hangmagasságban vegyeskar O.: mezzoszoprán, Il.:
alt, Ill.: bariton); egy, negyeddel (ötöddel) mélyebben férfikar (1.-11. :
tenor, Ill.: basszus); egy negyeddel magasabban. női kar (I.-.II. :
szpprán, Ill.: alt). Az J. szólam cantus firmus jryanánt a szövegnek
eredeti, reforrnéciókorabeli dallamát tartalmazza, amit a Il. és a Ill.
szélarn ellenpontozatosan vesz körül. A szöveg magyar fordítása:
Tranoseius-Vietőrisz 886. sz. 1. verse. Előadási időtartam: 2 perc.

2. Gárdonyi Zoltán : "Második magyar graduál-ének." Közepes
nehézségű hárornszólarnú egynemű (Iérfi-, női- vagy gyerrnek-) kar
h úsvélra. Szö vege az "Uj Zenzedezö Mennyei K.ar" 1784. évi soproni
kiadásából (módosításokkal). Előadási időtartam: 3 perc.

*
Eddig megjelent hangjegymellékleteink során .közreadtuk az

alábbi bőjti karénekeket :
1. (Korél) "Jézus, ki bűnös lelkemet". 2. E.• 4. V. és 3. F.. mind-'

három letét k. (GárdonyiZ.). ·1935. II.. . .
2. Nyberg H.: "Szelíd szemed. Ur Jézus". 4. F., kn. (Gárdonyi

lJ 1935. Ill. . .
3. Kapi Gv.: "Könyörülj, Uristen. rajtunk". 4. V., k., 1935. XII.
4. Schütz H.: "Krisztus, dícsértessé]." 4. V., kn., 19~6. 1.
5. (Korál) "Bűnösök, hozzád kiáltunk". 4. V., kn. (Bach 1. SJ

1936. II. '
6. Palaestrina P.. ,,0 bone Jesu r. 4. V., kn., 1936. ll.
1. (Korál) "Ha végszükség szorongatna". 3. E., k., 1936. Ill.
8. Walther 1.: ;,Jézus Krisztus, üdvösségünk". 3. F., n., 1937. ll.
9. (Kerál) "Krisztus, ártatlan bárány". 4. V., k. (Praetorius M.).

1937. II. .
10. Haslet L.: "Krisztus, ártatlan bárány". 4. V., kn., 1937. Il.
ll. Durante F.: .Óh, szabadíts meg".' 4. V., kn., 1937: m.
12: Braetorius M. :"A 137. zsoltár". 3. E., n., 1937. IX.

G.

Nyomatott Garab József könyvnyomdájában. Cegléden ...


