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Lukács 24. 50: .Kivivé pedig őket Bethániáig

és felemelvén az ő kezeit megáldá őket."

Sokfelé vitted-a te tanítványaidat Uram, s végre kivitted őket
ethániába, ahol mindig olyan szivesen tartózkodtál, s felvezetted
et az olajfák hegyére: Veled megyek én is! "

Tavasz van, napsugaras, illatos a levegő, a föld virágos, s én
örök élet biztató reménységével veled megyek Uram az olajfás
ényeken, A szived tele van, s lelked-bonlogatja szárnyait, mint

költözö madár, fölemel ed kezeidet. megáldod édes híveidet és
'dságos áhitattal ajánlod - őket az' Atya kegyelmébe: "Atyám,
sd meg őket a te nevedben erődben és kegyelmedben-: nem

rem, hogy o vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket
gonosztól. Szenteld meg őket a te igazságoddal. a te Igéd igaz-

o o o En őbennük és te énbennem! Hogy tökéletesen eggyé legye-
k és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem és szeret-

őket, amiként engemet szerettél o o _ Atyám, akiket nekem adtál,
rom, hogy ahol én vagyok, azok is énvelem legyenek !" Meg-

doUad tanítványaidat és megáldottad iskoládat l Oh vajha én is
tudnék imádkozni a tanév végének közeledtével : vajha az én

ívemet is teljesen betöltene az enyéimért való, égő, imádságos
~~I -

Szabed-e remélnern. hogy ezévi munkám nem volt hiábavaló?
ereitékes fáradozásom, gondos előkészületern. nap-nap mellett meg-
uló szeretetem, kitartásom és türelmem? Mert én igyekeztem úgy
tni, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodni, mint aki nem levegőt
gdos I Bizony mindez semmi, hjla te áldó kegyelmed nem terrné-
nyíli meg a jó magot, amelyet a te nevedben elhintetlem! Előtted,
k gyarlóságaim mal és fogyatékosságaimmal dicsekedhetem. Emelj

agadhoz Uram. hogya te isteni trónusodról lássam, hogy tér és
ő korlátain túl is megmaradnak a te szeniséges Igéd magvetése-
k áldott gyümölcsei. Ebressz élő vágyat bennem, hogy ad aeler-
latern emelkedjern a hitben, reménységben és szerelelben és a
. tisztaságában.
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Húz a föld is, de még [obban vonz a te szer~teted! Szeretnék
enyéimmel a dicsőség Táborhegyén örökké megmaradni, hogy min-
dig érezzem fölénk kíteriesztett áldó kezeidet. Erezzem, hogy veled
együtt mindig feljebb emelkedünk ... a csillagok felé I Itt lenn az
élet gyökerei a nyirkos földbe ereszkednek. ott a virág az lsten
világosságában illatozik, itt a harc, ott a diadal, itt dolgozunk, épí-
tünk, küzködünk, sötétségben járunk, ott diadalmaskodunk, győzünk,

. színről-színre látunk I Ez az igazi győzelem ! Erre segíts minket
Istenünk I Amen. F. J.

Iskolaépítés egy házépítés.
lrta : Rozsondai Károly tanitóképzőintézeti igazgató. (Folytatés.)

1857. július 27-én délután 6 órakor tették le az épület alap-
kövét. A fényes ünnepségen résztvettek olyan előkelőségek is, mint
Schleswig-Holstein-Glücksburg herceg, vezérőrnagy, báró Ambrózy
Lajos helytartósági helyettes elnök, Friedenfels Jenő (Freiherr) hely-
tartósági tanácsos, Wohlmuth Lipót superintendens-helyeltes, Kurz
Endre Sopron város polgártnestere és kívülük sokan. Pálfy ünnepi
beszédét így kezdte:

"Az isten nevében megkezdettük munkánkat I Nem hiú dicső-
ség viszketege, nem kérked ni akarás a világ szemei előtt ösztönzölt
bennünket e vállalatnál, hanem a szükség kiáltó szava s az Isten
dicsőségének terjesztése! - Mily sajnos állapotban pang a nép-
nevelés hazánkban, majd mindenütt, s mily kevés történt atyáink, s
mi általunk is ezen baj orvoslására, alig szükséges felemlítenem,
rnélyen érezzük ezt mindnyájan, de érezzük azt is, mikép nemzet a
jóllet ösvényén elő nem haladhat az egyesek kellő vallásos, erkölcsi
és értelmi kiképzése nélkül. Ezen kellékek hiányában az ember nem
él mint ember, hanem csak tengődik."

Az alapköbe helyezett okírat szövegét Pálfy fogalmazta:
"Az Isten nevében, Ki atya, fiú s szentlélek, letesszük talp-

kövét ezen evangéliumi néptanítók nevelésére szentelt épületnek.
Te, ki századok mulva ezen sorokat olvasod, tudjad, hogy azon hit,
melyet a Megválto hirdetett, korunkban sem szünt meg csudalevő
erejét tanúsítani, s tanuld meg, hogy ezen hittel kebeledben hegye-
ket lész képes helyükből elmozdítani. - Egyedül erre támaszkodva
kezdettünk mi is munkához, s az Isten, kiben bizodalmunkat helyez-
tük, támasztott a hazában és a külföldön evangéliumi hitsorsosaink
közt a Krísztus szellemétől áthatott embereket, kik igyekezetünket
pártol va, nagylelkű adományaikkal segítettek bennünket célunk ki-
vitelében. Utókor gyermeke I tiszteld hálás indulattal a nemesek
ernlékét, kik a te jólétedért rakták áldozataikat a nevelésügy szent
oltárára. Első helyen nevezzük ezek közt a soproni ágost. hitvall.
ev. gyülekezet buzgó tagjait, s köztük kitűnőleg Szigethy Józseíné
asszonyságot, mint aki az első követ adta épületünkhöz. s azután a
dunántúli Superintendentiánk egyes gyülekezeteit ; a külfőldiek közt
a némethoni Gusztáv Adolf-egyletet, s annak most már jobblétre
szenderült elnökét, dr. Groszmannt, a hannoverai király úr őfelségét,



Murmann Péter urat Bécsben. Vámosy urat Hamburgban, dr. Jansen
és a leydeni egyetemet Némelalföldön. Legyenek áldozataik gazda-
gon gy.ümölcsözők a legkésőbb századokig.

Es te parányi mustármag, melyet ezennel hívő lélekkel 'elvetünk,
nevekedjél élet Iájává, melynek árnyaiban az idők folytában ezernyi
ezerek leljék lelkük nyugodalmát. Amen."

Az építkezés megindult, s állandó gondok között elkészült az
épület. .

A felavatás 1858. október 3-án megtörténhetett. Pálfy megnyitó
beszédét így fejezte be:

"S midőn ez új intézet belkormányzatát a főtiszt. egyházkerület
bizalmából ezennel átveszem, nem kell-e ismét csak arra lámasz-
kodnom, akitől egyedül száll alá áldás a halendokra ? Ha valaha,
most érzem tehetetlenségemet azon nagy feladat ellenében, rnelynek
súlya vállaimra nehezedik. S még se tudok csüggedni: az Isten, ki
az erőteléneken rnulatja meg leginkább hatalmát, kinek karja elég
erős volt bennünket eddig segíteni, ezután sem fogja rnűvét elhagyni;
általa erősíttelve bízom. hogy képes leendek én i-snehéz feladatomnak
megfelelni. O volt az én bizodalmam mindenkor, benne helyezem ezen-
túl is minden reményemet, legyen övé a dicsőség örökkön, örökké 1"

Pálfy és társai buzgó fáradozásának eredményeképpen tehát
volt most már a tanítóképzőnek saját otthona, szép kétemeletes
épülete - az úitelekí kapunál! - a szükséges felszereléssel, tanári
lakésokkal. s mintegy 42-50 növendéknek lakást nyujló helyiségekkel.

Oe a gyűjtést nem lehetett abbahagyni. Pálfy-Király-Kolben-
heyer aláírásával "A népiskola ügy kegyes pártfogóihoz" felszólítá-
sok mentek, mely szerint : "Az intézet fennáll, jól felszerelve, s a
szükséges téneszközökkel kellőleg ellátva; de még több, mint 9000
oé. forint adósság terheli." "Az épület 59.000 frt. értékű, de hogy
azt egészen a mienknek nevezhessük. még 9000 Irt-ra van szüksé-
günk." A tanszetek egyrészét is gyűjtéssel hozták össze. Erdem-
szerző jócselekedet volt a képezdél valami ódonsággal ellátni-
mondia Payr Sándor. Igy történhetett meg, hogy 10 régi zongorája
volt az intézetnek. s mint Pálfy írja: "violinja minden növendéknek
van, a szegényebbek ezt is az intézettől jcapják."

Érdekes volna, bepillantani a tanítóképzősok akkori intézeti éle-
tébe. Az alapelv az öntevékenység, önnevelés, önkormányzás, a
munka ... "egy a kenyeret kezeli' s-erról számol, egy a fa- és kö-
szénnel sáfárkodík : egy a mosásra ügyel fel, a szeanyest a növen-
dékektöl átveszi, azt számszerint a mosóné kezéhez adja saltói
ismét átveszi, egy másik az iskolai taneszközökre ügyel fel." -
A kertnök a kert re vigyáz, a selvernnők a selyemhernvótenvésztést
vezeti. - "Carcer nincs az intézetben, de nincs is rá szükség :
.miután az intézetben felállított rend és fegyelem által minden kihá-
gásoknak eleje vétetik s ennélfogva kornolyabb büntetésre, még soha
nem került sor.esőt még csak keményebb dorgáló szavakra is ritkán
volt szükség." A bennlakók reggel 5-kor keltek s kőnyőrgés után
6-kor kezdődött a tanitás; lO-ig voltak az órák s délután 2-4-ig.
A szabad időre osztották be a zenegyakorló-órákat, kerti munkát
és tanulást.
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. Az intézet fenntartása a legbizonytalanabb alapon nyugodott.

Részvényeket bocsátottak ki, továbbá gyüjtöttek. Még megvannak
azok a gyüjtőkönyvek, melyekkel a tanulók a gyülekezeleket járták.
Az eltartásukra gyüjtöttek. Pálfy írta az első lapra:

,;A népnevelés ügyének kegyes Pártfogóihoz !
Az 1859-dik évi Pápán tartott egyházkerületi közgyüléslől vett

felhatalmazásom következtében szabadságot veszek magamnak Sop-
• ron, Vas és Györ megyei evang. Egyházainkhoz két-két képezdei

növendéket kiküldeni, teljes tisztelettel felkérvén a népnevelési ügy
minden lelkes Párlfogóit, kegyeskedjének szegény képezdei nőven-
dékeink eltartáséhoz akár készpénzzel, akár élelmiszerekkel járulni.

A gyülekezetek érdemteljes gondnokai! felkérem. sziveskedje-
nek a kiküldöttek mellé egy embert rendelni, ki őket az illető há-
zakhoz elvezesse s az élelmiszereket összegyüjtse.

Az iránt is felkérem Gondnok urakat, hogy a begyült élelmi-
szereket 'átvenni s adandó alkalommal Sopronba felszállítani szives-
kedjenek. .

Azon édes bizotlalommal intézern felhívásomat szeretett Hit-
feleimhez, hogy midőn vidéki tanintézeteket oly nemeslelkűleg ·segé-
lyeznek. képezdénktöl, rnely sajátjuk, a kellő segélyt megtagadni
nem fogják. A kiküldöttek Varga János és Halász György, kiket az
illetők kegyes pártfogásába ajánlok.

Sopronban, octob, 5-dikén 1860. Pálfy József
képezdei igazgató."

A következő laoori azokal a gyülekezeteket sorolja fel, ahová
ez a két kiküldött megy.

A Főtanodáról kiadott évenkinti Tudósítványokban pontosan
felsorolja Pálfy a pénz- és természetbeni adományokat. Megható a
hosszú felsorolásokat végignézni. Az 1860-61-ik isk. évben ilyen-
féle tételek is szerepelnek: Sopron városa adott 4 öl tüzelőfát ingyen
és 200 mázsa kőszen et a szokott váltségdíj mellett. Ostermann Ká-
roly úr, könyvkereskedő Pesten 61 kötet könyvet. Heckenast Gustav
úr, könvvkiadó Pesten 72 kötet könyvet. Némel Ferenc úr geresdi
tanító 4 kötet könyvet. Turcsányi Adolf tanár úr egy galvanikai bat-
tériát. Bergmann Károly úr- Sopronban egy asztalt. Rraun Ferdinánd
úr Sopronban a közvizsgák alkalmával a növendékeknek ozsonnára
5 ft. fS.olbenheyer Mór lk. úr egy kis lepke- és rovargyüjleményl.

Elelmiszereket adtak: Az~ asszonyfai hívek 2 mérő rozsot, 1/4
mérő buzát, 1/4 mérő borsót. 10 itze lencsét, l/s mérő árpát.-

.A harkai hívek 2 mérő búzát, 3 zsák burgonyát stb. - Tek. Radó
Lajos, Szemerev Sándor, Szoviák Mátyás es Radó Kálmán urak
egy-egy növendék helyett az évdíjat lefizetlék stb.

A gyüjtés eredménye azonban egyre kevesebb lett.
Pálfv a Tudósításokat minden évben így végzi:
"Mindezen kegyes pártfogóinak leghálásabb köszönetét fejezi

az intézet, ajánlva magát továbbra is a nevelésügy lelkes barátai-
nak szives pártfogásába, kiknek támogatása nélkül valamint ez ideig
fenn nem tarthatta volna magát, úgy ezentúl is aligha fogna fenn-
állhatni. "

Az intézet léte akkor került szilárdabb alapra, mikor az 1871.
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évi kerületi gyűlés magára vállalta a gyülekezetek szavazata alapján
a fenntartást s erre a célra évi 6000 koronát szavazott meg.

Azt lehet mondani, hogy később is az intézelünk élete állandó
küzdés volt azért. hogy az áilamiakkal való versenyképességhez
szükséges anyagi felléleleket biztosíthassa. Mikor épült. egyike volt
az ország legkiválóbb képzőinek : állami intézeteknek híre-hamva
sem volt. Később bizony egyre lerneredtunk. Nem a kötelességtelje-
sítésben és munkában, mert elismert jóhírű tanítóképző volt az
országban a soproni mindig. Kapi Gyula Igazgatása alatt sokat fej-
lődött. De már Kapi 1895-ben megbízást kapott. hogy az épület
bővítésére terveket dolgoztasson ki. mert az nem felel meg a kor-
szerű követelményeknek. Azóta is olyan állapotban van az épület,
mint 1858-ban. 1908-ban már szó volt arról, hogy az egyházkerület
átadja az államnak.

Pap József igazgató az ötven éves jubileum alkalmával írt tör-
téneti tájékoztatóját így végzi : "Ez a lét és nemlét kérdése. ami
némiképpen le hangolja az intézet szép eredményeket felmutató muIt-
ján merengő lelkünk emelkedett hangulatát. Reméljük azonban 8
jobbat. bízzunk, a Gondviselésben. mely a jó ügyet veszni nem -
hagyja!" Igen; mi nekünk sokszor kellett lehangolódni, és mindíg
bí;tunk. .

1914-ben végre örömmel fellélegzett a képzőért aggódók serege.
Az állam szerződésileg biztosított új épület emelésére 500.000 koro-
nát. Ebből a félmillió koronából megépítettük volna az evangélikus
egyházi tanító képzés méltó otthonát. Sajnos. a háború elvitte az első
részletként kiutaIt 100.000 koronát; ez most egy betétkönyvön 7 P
s néhány fillér. Háború után nem jutott előbbre az építkezés ügye.
Klebelsberg miniszter kijelentette. hogy megépíti a soproni evangélikus
tanítóképzőt, de nem' vált valóra félszázados jogos és közérdekű
törekvésünk. Eljutottunk így mind e mai napig.

. * * \
*Végül igyekezzünk levonni a következtetéseket a ~ultból a

jelenre és jövőre nézve.
A tanítóképzöt az evangelium által vezetett lélek hozta létre.

Az a kéz; amely megépítette. az' evangélikus keresztyén egyház épü-
letéhez hordta a téglát és követ. Ahogyan - Pálfvék dolgoztak az
iskola építésén. az egyházépítés volt.

Ha iskolaépítő elődeinkkel lélekben társalgunk, akkor nem
tudunk. kitémi-valamí súlyos felelősségérzés alól. A jelen valahogyan
nyom hatja a lelkiismeretünket. A Pálfyak szelleme. öröksége kötelez.
80 évvel ezelőtt külsőségekben, épület tekintetében is az elsők között
voltunk; ma a külső keretek az utolsó sorba utalnak. Az egyház-
tagok s a hivatalos egyház feladata a mai időkben nem kevesebb.
mint akkor volt. hanem több. Ma fokozott mértékben kellene tömö-
rülnünk, áldoznunk. építenünk, hogy az evangéliumi keresztyén nép-
nevelés hajlékait fenntartsuk. erősítsük, fejlesszük. Aki ad, az kaphat
és várhat csak! Aki az egyházi tanítóképzésról gondoskodik, az a
gyülekezeteink és gyermekeink sorsát viseli a szívén. Ma az elemi-
fokú oktatás és attól elválaszthatatlanul a fanítóképzés a leginkább
egyházi érdekeltségű neoelési és o~tatási területünk. Ne nézzük kö-
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zömbösen, ha éppen ezek az intézményeink, népnevelési szerveink
sorvadnak, fogynak. Az egész világ szociális összefogást. az alsóbb,
széles néprétegek sorsának javítását tartja szükségesnek, hogya tár-
sadalom egyensúlya biztosítva .legyen. A nép sorsát a nevelés és
oktatás javításával is előbbre kell vinnünk. Egyházunknak fel kell
ismernie, hogy nem' várhat kelleténél többet az államhatalomtól. A
tanítóképző története arra is int, hogy minél többet igyekezzünk meg-
tenni a magunk erejéből." Mert bizonyos, hogy többre is telnék :
1-2 P adakozás még nem mondhatókülönösebb áldozatkészségnek.
A közintézrnénveket úgy kell tekintenünk, - amelyek személy szerint
sajátjaink is. A tanító képzés . újjászervezésél éppen most tárgyalta az
országgyűlés. Evangélikus egyházunknak a mai tanitószüksézlet el-
látására 2 akadérniát kell fenntartania. Most ·itt van a törvényadta
lehetőség és kötelesség a fejlesztésre, előbbrejutásra.lntsen, figyel-
meztessen, kötelezzen kivételesen szép és tanulságos mult ja ennek
az intézetnek arra, hogy aki keresztyén iskolát épít, az a Krisztus
egyházát építi.

Pedagógiai gyakorlati apróságok.
Irta : Satorv Vilmos, Sopron.

A munkaiskola szellemében történő iskolai munkánál a tanulök
természetesen a helyüken felelnek a feladott kérdésekre. Vajjon szük-
séges-e, hogy' helyüket elhagyva, kint is feleljenek összefüggően,
vagy sem? Röviden felelelhetünk e kérdésre, igenis. szükséges. Ma-
gyarázatnál, kifejtésnél. általános számonkérésnél lehetetlen és fölös-
leges is volna kinn felelniük, a munka üteme, .lendülete szerint az
egész osztály tömegként vesz részt a megoldásban. megfejtésben.
Ellenben. ha általában már számonkértük az anyagol. feltétlenül
szükséges, hogy összefüggően, szabatos előadásban is elmondassuk
ezt néhány tahulóval. Ennek többféle nevelési előnye van. Először
is fejlődik a tanuló stilusa, előadóképessége. Másodszor fejlődik a
felelősségérzele. Kérdésekre, közös számonkérésnél felel ve. tudhatja
a leckét, ellenben annyira már, nem tanulta esetleg meg, hogy
önállóan is el tudja mondani. Igy az önálló Iéleléssel ellenőriz he-
tem a munkáját. Harmadszor fontos a külön és kint való felelés a
fellépés szemponfiából. Más a plénum előtt valamit elmondani. mint
a saját helyen felelni. Bizonyos gátlást, a közismert l~mpalázt kell
leküzdenie, ha' kin nt felel. Ezáltal tehát a nyilvánosság előtt való
szereplésre készül elő a tanuló. Végül, ha a helyén felel a gyer-
mek, lehetetlen elkerülni a súgás!. A munkaiskola szellemében élő
tanulok. mindig együtt haladnak. gondolkodnak a felelővel, így ha
ennél kissé késik, vagy megakad a felelet. önkéntelenül, súgó szán-
dék nélkül is kicsúszik a segítő szó a szornszéd száján. A munka-
iskola ezt nem büntetheti. mert maga alatt vágná a fát, ellenben
elkerülheti zavaró hatását, ha kint felel a tanuló.

Hasonlóképpen hasznos lesz. ha közbe-közbe a tanulők rövi-
debb dolgokat írnak a táblára. Ilyenkor kiszállnak a Iüzetük és
könyvük arányai ból, megszokják a nagyobb arányt és perspektivál.
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Megtanulnak úgy is dolgozni, írni, számolni, hogy az egész osztály,
szóval a nyilvánosság szeme rajtuk. Ez korántsem könnyű dolog I
Olyan gátlást kell itt leküzdenie a tanulónak, olyan fegyelmet elseia-
títania, ami egyénisége fej lődését nagyban előbbre viszi. Látni fogja,
hogy nem könnyű feladat a táblára szépen írni, rendesen és hibát-
lanul dolgozni; tekintély lesz előtte az, aki azt tudja és sarkal ni
fogja. a vágy, hogy Ő, is elsajátítsa. Az életben nagyon szükségünk
lesz arra, hogy munkánkat, bármi legyen is az, a nyilvánosság, sőt
a nem mindig jóindulatú' kritika előtt végezzük, mégpedig zavar
nélkül, hibátlanul. Próbáljuk csak meg mi, felnöttek, egy közönséges
levelet, vagy másolást sem irhatunk olyan zavartalanul, ha valaki
kritikai szemmel figyel, mintha magunkban írhatunk. Felnőtt, egye-
temi végzettségű egyének oktatésánál tapasztaltarn, hogy a helyü-
kön nagyszerűerr tudták (nyelvi oktalésról lévén szó) a mondatokat
megszerkeszteni, el is mondták azokat, mihelyt azonban kiálltak a
padok elé és egymással valóságos társalgást kezdtek, vagy sehogy,
vagy csak akadozva ment az. Ezt a belső lelki fegyelmet neveli az
osztály színe előtt, a táblánál való dolgozás. Meglehet, időt követel,
de meg is hálálja a ráfordítot! időt! '

Mindenféle munkánál - kivéve a teljesen gépies munkát -
fonfos, hogy azt előre átgondolt észszerű és gazdaságos terv szerint
hajtsuk végre. Minél kisebb energiával mennél, több munkát elvé-
gezni - ez legyen a jelszó. Ezt szintén korán kell megszokni, hogy
az életben oly fontosenergiagazdálkodást okszerűen elvégezhessük.
Hányszor fordul elő, hogy egy-egy nagyobb munkánk végeztével
jövünk rá, hogy azt okszerűbben, gazdaságosabban is végezhettük
volna. A helyes rendszer szerint végzett munka sokkal kevésbbé
fáraszt, mintha esetlegesen, előzetes átgondolás nélkül fogunk hozzá.
Ha mások munkáját megfigyeljük, igen tanulságos dolgokat állapít-
halunk meg, sokszor azonnal megállapíthatjuk, hogy mi azt más-o
képpen. ügyesebben, más rendszer szerint, könnyebben végeznők.
máskor viszont be kell vallanunk, hogya megfigyelt munkát mi nem
csináltuk volna oly ügyesen és célszerűen, Nagyon tanulságos ebből
a szempontból a szakmunkások - akár értelmi, akár 'testi munkások
legyenek is - munkáiát megfigyelni és tanulóinkkal megfigyeltetni
és megbeszélni, rengeteg ügyességet, célszerű fogást és eljárást ta-
nulhatunk tőlük. Hogy tanulóink előtt ezt érthetővé tegyük és elsaiá- -
títtassuk velük, legjobb az iskolában is megszervezni minden munkát,
úgy, hogy az a legcélszerűbb legyen; minden nagyobb feladat meg-
oldása előtt pedig beszéljük és állapítsuk meg a tanulókkal, hogy lesz ,
azt legcélszerűbb, legokosabb elvégezni?

Minden iskolának, minden tanítónak megvan, hogy úgy mond-
jam: a munkastílusa és a munkaüteme Ennek a milyenségétől függ
az iskola, vagy osztály képe és munkaeredménye. A jól beosztott,
helyes rendszer szerint folyó munka pedig megkönnyíti tanító és
tanuló munkáját egyaránt.

Az élet örömeinek nagy részét teszik azok, miket a könyvek
nyújtanak nekünk. A könyv a leghűségesebb barát és szánandó az
olyan ház, ahol nincs könyv és az olyan ember, kinek nem lelki-
szükséglete az olvasás. Kötelessége azért minden nevelőnek, bármely
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fokon működik is. a könyvés olvasás jótékony és hasznos világát
tőle' telhetőleg megnyitni a reábízott lelkek előtt. Hogyan történik ez?
Már a legalsó' fokon. mikor a gyermek a betűországba beevezett.
mennél több szép, érdekes mesét olvassunk, először közösen, majd
külön-külön is olvastassunk otthon. Gondoskodjunk iskolai könyv-
'tárról, bíztassuk a szülőket és a gyermekeket, hogy könyveket ad-
janak és kérjenek. Nagyon fontos szempont a nevelésben, hogy a
tanuló úgy hagyja el az iskolát, akár elerni-, közép- vagy főiskola
legyen is az. hogya könyv nélkülözhetetlen jóbarátiává váljék. '

Ha aztán elértük, hogy a tanuló olvas. olvas mindent, ami a
kezébe kerül - mert ez jellemzi' az olvasó embert ~. akkor egy
másik fontos feladat vár a tanítóra, tanárra, nevelőre : neveltje olva-
sásánakirányt kell szabnia.' Mennyi mindent olvastunk. amit nem
volt 'sem gyönyörűség, sem haszon elolvasni. és mennyitnern olvas-
tunk, amit érdemes lett volna, amit el kellett volna olvasnunk 1Van-
nak művek. amiknek az ismerete az általános műveltséghez tartozik,
s iamiket - ha ifiúkorban nem olvastunk el. később nehéz pótolni,
mert minden kornak megvannak az olvasmányai. Vannak kőnyvek.
amiknek elolvasása szinte hozzátartozik bizonyos fejlődési korszak
lelkivilágához. amik nélkül az ifjú lelki alakulása hiányos marad.
Ezeket nekünk. nevelőknek kell neveltieink számára kijelölnünk és
'gondoskodnunk, hogy számukra hozzáférhetők legyenek. Felhívjuk
rájuk figyelmüket. felkelhűk érdeklődésüket, feljegyeztetjük őket és
megjelöljük, -hol és hogyan juthatnak hozzájuk. Ha pedig már kike-
rültek a tanulók kezünk alól. találkozáskor érdeklödiünk olvasmá-
nyaik iránt. Ezzel szinte kilerjesztjük rájuk továbbra is nevelői
hatásunkat. '

",.

A rendszeres jellernképzés Istenhez vezető útja.
Irta: Tantö István' rel. ig-tanító, Körrnend. (F91ylalás'

Ha elromlik az utcád .becsülete, a te örömöd is csorbát kap. Ha
"kapzaivá válik valaki községedben, te is kárát vallhatod. téged is kihasz-
nál és rossz' példája a te hozzátartozódat is megronthatja. Ha családod
békességét bontja meg valamelyik családtag. örörntelenebb, munkátmeg-
akasztöbb neked is az a nap. A szeretet, igazság érdekében kell, hogy
sohase hagyjon nyugodni önző vágyakozásunk.

Ha; nem volnának is országhatárok, akkor is: minél nagyobb terü-
letén tudnak az emberek egy jóság-közösséget alkotva egymáson segíteni,
.annál jobb azon .a' területen élni. A nemzeti öntudat gondolatát. a nem-
zeteket éppen azért adta Isten, hogy így boldogabbá lehessen' tenni egy
terület életét. Mícsoda felséges megbízatás ilyen uton való boldoggá levésköz-
ben. hogy ránk bízta Isten nyelvünk, szokásaink megőrzését. Nemzet, vagy
világ baján nem a termelés. az anyag segít elsősorban - Isten nem
hagyja kenyér nélkül a földet - hanem az a lélek, amely elrendezi.

Így győzhető le a közösségi gondolatnak, az a kísértő vonása, hogy
az egyén azért mer sok rosszat elkövetni. mert úgy gondolja: a közös-
ségben egyrészt nem tűnik fel. vagy nem számít egy ember hibája. Ha
nem énekelsz az énekkarban nem veszik észre, ha-hamis üzletel csináltál,
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talán csak embernek ártottál, - gondolod -, il ezért nem vagy nemzet-
rontó. Ha sokan így gondolják, hova [utunk ? Itt. vagyunk, a már emlí tett
titokzatos hullámgyűrűnél, amit nevezhetünk példának, utánzásnak, az élet
önmaganevelődésének : mindenkinek minden cselekedete épít, vagy ront,
mert belerezdül egy közösségi életbe.

Nyelvünk jó használaláért való hálás imádság, megváltozásáért való
könyörgő imádság vezeti a gyermeket arra az .igazságra, segíti legyőzni
azt a nagy bűnt, hogy, sajnos, egy modern bölcsész megállapitásaezerint
a nyelv nem a való gondolat kifejezését szolgálja, hanem azok elpalás-
tolását. Itt vagyunk tehát a hazugságoknál, rnelyet, sajnos, orcapirulás
nélkül követ el már a legegyszerűbb ember is, ha érdeke úgy kívánja.
Itt vagyunk az elsietett kifejezéseknél : ígéret és be nem tartása, rágalmak, -
szokásdícsérések stb.

Minderre egyetlen lényegbeli megoldás mutatkozik: azt nem adják,
rnondják ' ki az emberek őszintén, lelkükből egymásnak, ami a legjellern-
formálóbb, tehát: igaz örömeiket. kornoly hibáiket.. Az örömet azért nem,
mert nem hisznek abban, hogy velük őszintén tudnak örülni (vagy ha
elmondják, Irígységkeltésért teszik), a hibát azért nem, mert nem .hiszik
el, hogy nem kárörvendes a felelet. Így válik rideg, mogorva magatartá-
súvá, képmutatóvá az élet. Sok örömet és sok javulást lop el a világtól'
az ilyen .élet, Isten egymással és egymásért örülövé. egymással, egymásért
síróvá teremtetle az embert. Kényszeríteni kell ez irányba a nevelést.

Azonban az eddig leírt kriszlusi élelszemlélelem vísszatükröztetése, .
a jellemet kialakító, s rontó mozzanatok szinte emészlő látása, át-, meg
átélése, gyermekeim felé való sugároztatása. leírt imádkozási rendszeres
eljárásom nem bizonyultak sem az eredmény, sem lelkem szempontiaból
elegendőnek, s ezután sem lenne elég. Mit tettem és mit teszek' ezulán is?

Minden másnap tanítás végén egynegyed órát a jellemképzésnek
szenieleh. Három félórából veszek el öt-öt percei, azaz egyfolytában negyed
órát. Itt szóba jönnek az iskolai élet napi jellemformáló mozzanatai, sőt
az ískolánkívüli élet friss ilyen .mozzanataí is. Felhasználom az ujság
(napilap, hetilap) ilyen részleleil is, de csakis az ilyen szempontú részeit.
Tanulja meg a gyermek a maga napját, felnőtlekél így nézni, ujségban
elsősorban ezeket megláini. Oe mindig elsők a helyi mozzanatok. A gyer-
mekeink tudják azt, hogy milyen volt· Hunyadi Jánosnak, vagy V. László-
nak az egyénisége, jelleme, de azt nem, hogy önmaguk hogy állanak
jellem szernpontjából, vagy rnilyen a községük sorsát intéző előljáróság
gondolkodása stb. S ne tévesszen meg bennünket a gyerekeknek az az
ítélete, hogy ha kérdezzük őket: "jó gyerek vagy-e ?" - mondiák a
többiek: .Jö. mert nem szokott rászól ni a tanító úr", vagy "rossz, mert
sokszor rászól nak ". Mindenesetre így is nyilván kell tartani őket. (Ez enge-
delmességi, fegyelmezési eset.) Oe éppen az ilyen szempontból rossz gyer-
mekekkel nem szabad elhitetnünk azt, hogy valami végleges rossznak
ítéljük, kétszeresen kell itt keresni szíve jóságát, becsületességét, hogy
igazi jelleme kibontakozhassék és vele lefaragja eme vonást. Ez még nem .
elég. Pedig cselekvését formáltam. erkölcsi cselekvésre szoktatIam az eddigi
rendszeres eljárással iS, cselekedetek naponkénti megítélésével, példákért
való hálaadással. Az imádkozásban meg nem restülő, jellemért imádkozó
szeretettel, mint örök és élő erővel dolgoztunk eddig az előadásban.
S mélyére néztünk a magunk lelkiségének megerősítésére is szükséges
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azon kérdéseknek. melyekről azt éreztem, hágy a gyermek jellemekiala·
kítésában a legfontosabbak. Azoknak, amelyek az erkölcsi talpkővőn
nyugvó szent nemzeti közösségel kialakíthatják. Melyek imádkozó. s eré-
lyes cselekvő felelősséget visznek a jelenbe, s kialakíthatják a lelki egy-
séget éspedig az őszinteség alapján, a mai képmutató élet legyőzésére.

Azért nem elég mindez, mert ismerünk ilyen eseteket : lehet, hogy
őszinte érzéstől vezetve bocsánatot kér rosszaságáért a gyermek, vagy

.azért csak, hogy eleget tegyen ennek a kívánalomnak. Ezzel a gyermek-
ben az elintézettség érzése lesz. De míndkét esetben újból elkövetheti
ezeket a hibákat. Úiebbi eseteknél esetleg beleun a tanító a figyelmez-
tetésbe, talán egy tekintettel, arckifejezéssel intézi el, amiből viszont a
gyermek az elintézés lezébbá váló voltára következ tel. Ezért kell segítsé-
gül venni az írást. Ne ijedjünk meg, nem újabb és nagy munka. A 15
perchez még 5 perc, úgy hogy a jelzet! imádkozással együtt másnapon-
kénti félóra jellemnevelésnek, illetve másnaponkénti 10 perc. (Mikor csak
imádkozás van.) Így .csinálorn tehát: a tanéveleji első napi beszélgeté-
sünkből kihozzuk, hogy tilos egymásnak szomorúságot okozni, s hogy ez
megtörténhessen, őszinlén mindig le kell írni egy Iüzetbe hibáinkat. Az
elhallgatással vagy hazugsággal sohasem lesz öröm. Ezért kell minden-

• kinek erre a célra egy legalább 16 filléres, de még jobb ha vastagabb
számtan-füzet. Ebbe lehet legkevesebb munkával, rendesen margól is
hagyva, és legkíadésabban Írni. Ugyanis középnagyságú betűvel minden
sorba írunk. "Tükör-füzet" nevet adjuk ennek, mert- megmutatja, hogy ki
milyen a gondolkozásában, szive érzéseiben és cselekedeteiben. -Az első
lapra ezt írjuk: Tükör-füzet. Segíts Istenem e füzet által is Krisztus jó
katonájává és jó magyarrá lenni. A második laoori felül ezt: már ezt is
érzem. Az én cselekedeteim. A füzet második felét, másik nyolc vagy
nem tudom hány lapja közül az elsőt ezzel a felirással látom el: már
ezt is tudom. Amiket mondtam, azt már csináltuk is másnap és meg-
húztuk a margóvonalakat. Nem beszélek többet nekik, majd a használat
megmutatja a gyakorlatot. A mésnaponkénti 15 perces beszélgetésben a
jellemet rontó, erősítő friss mozzanatok kerültek elő. Az iskolai élet közös-
ségének öröme, szomorúsága szempontiéből 1- 2 mondattal ítéletet mon-
dunk róla, a táblára írom, ők beírják a füzet első részébe. ("Már ezt is
érzem. Az én cselekedeteírn .. felírású részbe.) Amelyik elkövette a rosszat,
az az általános mondatok után kell, hogy másnapra odaírja: én tettem
bizony, s ezt vagy ezt érzem, ezt vagy ezt teszem utána. A tanító egy
kis papírkára felírja magának, hogy kitöl kell másnap. abeírást számon-
kérni. És természetes aszerint, hogya gyermek lelkében milyen elhatá-
rozás élt ezzel kapcsolatban, a másnapi befejező imába mint hála, vagy
kérés tárgyál beleveszem. Ha egész évig nem bánja meg a gyermek (ilyen
aligha lesz), egész évig imádkozom érte. Nekem már volt olyan tanítvá-
nyom, amelyik a többi, a hibázök nevében kért bocsánatot. Ha pedig
nem az iskolai· életből való mozzanatok jönnek elő, könnyebb a dolog,
mert nem kell másnap számon kérni a beírásl. Ami viszont nem jelenti
azt, hogy ezzel' a mozzanattal kapcsolatban is, vagy bármely más jelen-
séggel kapcsolatban nem nyilatkozhatnék meg önállóan a gyermek. Sől
az a célom. Az én mondataim csak elindítók, mint a rendszeresség
alapjai, de azokkal cselekvésre, közbelépésre akarom őket birni.

A gyermek sokszor .iól ítél, de nem tudja magát kifejezni, ezért is
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kell ez az Irás, hogy a jellem érdekébér'l, vagyis az igazsagérl való harc
érdekében világos kiFejezéseket gyüjlsön ez irányban. De kell azért is,
hogy lássa az éleiet jellem szempontjából és lássa önmagát: Ugyanis a
margónak az a rendeltetése, hogy u unondetoknak megfelelőerr odaírjuk:
tarsam hazugsága, társam jó-cselekedete, felnőtt gorombasága, én köte-'
lességmulasztásom stb. Idejönnek a tantárgyak tanításával kapcsolatos
iellemképzést szolgáló mondatok is.vs ilyenkor a margóra az jön: vallás,
történet, földrajz stb. Évvégén pirossal húzzuk alá az örömszerzéseket a
margón, kékkel a bánatszérzéseket. Az önmaga cselekedeteihez x-et is
tesz a gyermek. Már az évközi nézegetéseknél is kiíűník, hogy a legtöbb
hibája mely vonásokból adódik ki. A füzet második részébe CMár azt is
tudom" felírású) olyan mondatokat írunk, amelyek gyakorlati és örömet
adó ismeretet rögzítenek meg. Arra gondoljunk, mikor egy-egy tanítás
után nagy öröm száll gyermekeink lelkébe, hogy valami érdekes, akár.
ügyességi ismeret birtokába jutottak. Az ilyen mondatoknak önérzetetadó,'
lelki életet ébrentartó és továbblendítő szerepe van.

A •.Tükör-füzet" használatával nagyon összefügg a kőtelességtelje-
sítés, pontosság kérdése. Ha a füzettel jellembeli eredményt érek el, a
a tanulási kötelességek is szépen folynak. Nagyon sírtak már gyermekeim
azért, hogy be ne kelljen írni a kötelességmulasztást. Nem egyszerűen
úgy kell beírni az, egyéni beírásnál, hogy: ma nem tudtam a számtant,
hanem: a számtantanulási kötelesség elmulasztásával ma megszomorítottam
a tanítőrnat. Ez eszméltetöbb. szuggesztív erejű mondat. A szófogadatlanság
is természetesen belejön. Kétszeri ismétlődés után a margón a szülőnek
alá kell írni. Szülőí értekezleten is nagy segítségek ezek a füzetek, s ott
,ellenőriztethetem az aláírásokat is. (Folytatása következik.)

Az osztatlan evang. elemi népiskola hit- es
erkölcstani tananyagának részletes beosztása.

Irta: Simon Lajos, Hécs, (Folvtatés.)

12. félóra. A II. hitágazat. Jézus Krisztus. Mi a megváItás?
Egy kis történetet mondok nektek. A török világban történt, hogy egy
magyar vitéz török fogságba került. A török basa a legsötétebb bör-
tönbe záratta a szegény magyar rabot és megparancsolta az őröknek,
hogya magyar vitézre naponként 25 botot verjenek. Már a nehéz
bilincs is sok fájdalmat okozott neh hát még a sok bot büntetés !
Megtudta ezt a vitéz felesége, hogy férje mennyit szenved a börtön-
ben, azért elment a török basához kőnyőrögni. De hiába I Azt
mondta a török basa, hogy csak akkor ereszti szabadon a 1ab ot.
ha felesége annyi aranyat hoz érte, amennyit a rab a bilincsévei együtt
nyom. A feleség eladta mindenét: házát. földjét. ruháit. gyöngyeit,
csakhogy lefizethesse a váltságdíjat. Mikor mindenét eladta a jó
asszony, elment ujra a baséhez. Rátették az egyik .oldalára a mér-
legnek a szegény rabot, a másikra a sok aranyat. Eppen hogy tel-
let. így kiszabadult a magyar vitéz a fogságból, amelyben négy évig
szenvedett. Mikor hazaértek, azt mondta a vitéz a feleségének:



180

"Ezentúl téged nem feleségemnekhívlak. hanem megváltórnnak, merl
a keserves fogságból kíválfottál, megváltottál engemet". Kedves gyer-
mekeim! A jó Isten minket is megsajnált. mert mi is rabságba es-
tünk, A sátán rabságába. Mikor még nem jött el az lsten Fia a
földre, addig rettenetes volt az emberek sorsa. Azt mondta a sátán
az embereknek, hogy írnádiák a bálványokat és öljék le egymást
a bálványok tiszteletére. Es az emberek engedelmeskedtek a sátán-
nak. Még saját gyermekeiket is meg tudták ölni. Azt is mondta az
ördög az embereknek, hogy ne szeressek egymást, hanem háborús-
kodianak, és amelyik erősebb lesz, az tegye a másikat rabszolgá-
jává. Es ezren meg ezren lettek az emberek közül rabszolgák, akik-
kel úgy bántak, mint az állatokkal. .. A jó lsten megsajnálta az
embereket, es mert igen szerette őket, elhatározta, hogy megmenti

. az embereket, megszabadítja őket a sátán, az ördög rabságából,
megmenti a bűnből őket, azután boldogokká teszi, vagy is üdvözíti
őket. A jó lsten azt akarta, hogy ezt a megvállási munkát, az üd-
vözítést az O egyszülött Fia, a Jézus Krisztus végezze el. Ezért
küldötte el lsten a földre a Fiát. A II. hitágazat lsten Fiáról szól.
A Fiú lstenról. aki a világot megváltotta. Aztjnondja a szerit Bib-
liánk: Ugy szerette Isten a világot, hogy az O egyszülött Fiát adta,
hogy valaki hiszen Qbenne, el ne vesszen. hanem örök élete le-
gyen". (Ján. 3: 16,) Enekeljük el a 415. énekünket 1

13. félóra. A Megválto nevei. A mult lecke kikérdezése. Ki-
csoda á mi Megváltónk? Mitől váltott meg bennünket ? Hogy kicsoda
a mi Megváltónk, az Isten Fia, azt megtudjuk az·O neveiból és az
O életéből. Azt mondia a II. hitázazat : "Hiszek a Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban". A Megváltonak az egyik
neve tehát: Jézus. Ha valakit a fogságból valaki erőszakkal meg-
szabadít, azt szabadító-nak hívjuk. de nem megváltónak. A magyar
vitézt úgy váltotta meg a felesége. Minél jobban szeretünk valakit,
annál többet. adunk érte." Akit igen-igen szeretünk, azért mindenün-
ket odaadjuk Az Ur Jézus is kivehetett volna bennünket erőszakkal
az ördög fogságából, de így csak Szabadító lett volna. .De Ö Meg-
váltó akart, lenni. Nem aranyon, sem ezüstön váltott meg minket,
hanem az Ö szent és drága vérével. Jobban szeretett bennünket,
mint saját életét, mert a keresztfán az életét adta értünk. Ezér!
Megváltó a neve. Megváltú, megszabadító zsidó nyelven annyit tesz:
Jézus. De e név: Jézus. még azt is jelenti: Udvözítő. Jézus az örök
boldogságot minden ember számára megszerezte, azért boldogság-
szerzőnek, vagyis Udvözítönek is nevezzük Ot. Jézus tehát azt jelenti,
mint Megváltó, Udvözítő. A Megváltó másik neve: .Krisztus. Ez sem
magyar szó, hanem görög. Magyarul azt jelenti: Felkent. A nagyon
régi időben, az ószövetségi időben a nagy méltóságra jutott embe-
reket olajjal kenték meg. Igy pl. a királyokat, a főpapokat. Ma a
királvokat nem úgy kenik fel, hanem megkoronázzák. Jézust maga
az Isten kente fe) az O Szentlelkével. Igy tehát O főpap. király és
próféta is, Az Ur Jézust az ..Isten felkente a legnagyobb Prófétávé,
hogy minket tanítson meg az O akeratéra: felkente Ot Isten Főpappá
is, hogy önmagát áldozza fel érettünk; és végül Isten felkente Ot a
Szentlelkével Királlyá, hogy uralkodjék szíveinkben és korrnányoz-



zon bennünket. Krisztus görög nyelven, Messiás meg zsidó nyelven
jelent annyit, mint fel kent. A ll. hitágazat szerint a Megváltó még
lsten egyszülött Fia nevet is viseli. Ha lsten Fia, akkorO is való-
ságos lsten, mert az lsten Fia csak lsten lehet. O il mj Urunk. Éppen
úgy, mint az Atya Istent is nevezzük Urunknak. Enekeliük el a
444. énekünket I .

14. félóra. Jézus kétféle természete. A mult lecke kikérdezése.
Isteni es emberi természet. Jézus a jó lsten egyszülött Fia, tehát
akkor O is valóságos lsten. Ezt bizonyítja az egész élete. Jézus éle-
tének ~. története röviden. A. következő bibliai ígék is bizonyítják,
hogy O valóságos lsten: "En és az Atya egy vagyunk, mondotta
Jézus" (Jén. 10: 30). "Nékem adatott minden hatalom mennyen és
földön, mondta Jézus" (Mt. 28: 18.). "Van hatalma a földön a bűnö-
ket megbocsátani" (Mt. 9: 6). "Amint' az Atya feltámasztja a halot-
takat és megeleveníti. 'úgy a Fiú is, akiket akar, megelevenít" (Ján.
5: 21.). Jézust ezért imádnunk kell. "Mindenki úgy tisztelje a Fiút,
miként tisztelik az Atyát" (Ján. 5: 23). Jézus valóságos ember is volt.
Született, növekedett, szenvedett, örült, szomorkodott, éhezett, szom-
jazott, mint mi, emberek. Mikor Jézus emberré lett, megalázta magát.

15. félóra. Jézus életének kettős állapota. A mult lecke kikér-
dezése. A multkor. rnér említettem, hogy amikor az Úr Jézus érettünk
emberré lett, akkor O megalázta magát. A megaláztatási állapot a
születésétől az elterneléséig tart. De az lsten, az Atya aztán újra
felmagasztalta az ő egyszülött Fiát, vagyis Jézus újra valóságos
Istenné lett. Mint ilyen alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt
a halottaiból, felment a mennvekbe, ott ül Istennek, a mindenható
Atyának jobbján, ahonnan eljő ítélni élőket és holtakat. Miért akarta
az lsten, hogy az O Fia emberré legyen? Azért, mejt az embert csak
ember értheti meg. Isten meg azért. küldte el az O egyszülött Fiát,
hogy megismertesse velünk az Istent, mert csak Isten ismertetheti
meg az emberekke] az Istent. Olvassuk el a szent Bibliából a Fil.
2: 6-ll. verseit I Enekeljük el a 404. énekünket I

16. félóra. Mit tett értünk a mi Megváltónk? A'rnultkori lecke
kikérdezése. "Engem, elveszett és elkárhozott embert megváltott min-
den bűntől, a haláltól és az ördögnek hatalmából megszabadított és
magáévá tett." Az ördög az embert elcsábította és elszakította az
Istentől. A bűnök miatt az ember Istentől elszakadva élt, nem az
Istennek, hanem a gonosznak engedve. A bűnökbe merült ember
lsten előtt elveszett ember, aki Isten által kárhozatra van ítélve és
az Ö szerit színe elől örökre kizárve. De a jó Isten nem akarta a
hűnös halálát, hanem. hogy megtérjen és éljen. azért elküldötte az
Ö Fiát, hogy az embereket a bűn szolgaságából kiváltsa. Megváltani,
tanultuk már, annyit tesz, mint a rabért a váltságdíjat lefizetni, hogy
szabad legyen. Jézus megváltása által bűneink meg vannak bo-
csátva; a halál nem visz többé a kárhozatra, hanem az örökéletre;
az ördög hatalmából a Krisztus országába kerültünk. Megszabadjtott
és megváltott bennünket Jézus, hogy ne az ördögé, hanem az Ové
legyünk, hogy Ot kövessük. .Énekeljük el a 170. éneket I

17. félóra. Mivel váltott meg bennünket az Úr? A mult lecke
kikérdezése. ,;Nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága
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vérével, ártatlan szenvedésével és halálával." Mit tesz megváltani ?
Mit adott a magyar vitézért a felesége? Mivel váltotta meg a hű
asszony az urát? Jézus, a mi Megváltónk nem pénzt fizetett értünk, .
inert a pénzzel ugyan sok mindent meg lehet venni, sokat el lehet
vele érni, de a bün hatalmából nem lehet vele kiváltani .senkit sem.
Jézus önmagát adta értünk úgy, hogy ártatlanul szenvedett és meg
is halt mindnyájunkért. Igy most már nem vagyunk kötelesek a bűn-
nek szolgálni. A váltság munkáját Jézus Nagypénteken fejezte be.
Innen van az, hogy Nagypénteket. a Jézus halálára emlékeztető gyász-
napot, a legnagyobb ünnepnek tartjuk mi evangélikus keresztyének.
Énekeljük el a 331. énekünket!

Útleírás. .
Irta : Fazekas Sándor VII. és Fazekas József VIlI. o. tanuló.

(Folytatás.)

28-án. Reggel 7 órakor ismét. vámvizsgálaton estünk át. Egy
Iolyamör és egy pénzügyőr végezte. Most kiléptetnek bennünket
csonka hazánkból. Fölvesszük horgonyunk és 'folytatjuk útunkat
Jugoszlávia felé. Fél órai út után elérjük a magyar-jugoszláv határt.
A határt egy határőrépület kilátóval jelzi. Itt. együtt elénekeltük
Berzsenyi búcsúzóját : "Edes hazám Isten veled 1" 10 órakor Bez-
dánba érünk. Ismét vámvizsgálatot kapunk a szerb részről. Horgonyt
vetünk, újból megpróbálkozunk a halászattal, de az eredmény ugyan-
az. minl Mohácsot!. A vizsgálatra bejött egy szerb detektív. csendőr
és egy pénzügyőr. Két órás vizsgálat után ismét felvesszük horgonyunk
és foly tatjuk útunkat. Bezdánt elhagyva. több ásáson (átvágás) visz
útunk, míg végre meglátunk egy vizimalmot. majd a másikat. har-
madikatstb .. összesen 36 darab. Erről mi is tudjuk, hogy ez más
nem lehet. csak Ápatin, mert sehol a Dunán ennyi vízimalom nincs

.összpontosítva, mint itt. Itt van továbbá az apatini hajósgazdák
egyesületi ,hajóműhelye, de itt csak hajókat javítanak, újakat nem
építenek. I •

** *.
Bánovcán van. egy szerb templom, amelyet monitoriaink a

háború alat! összelőttek. mivel a szerb pap innen kémkedte hadi- .
széllésainkat. a toronyban ülve a harangok között telefonkészülékkel
felszerelve adta le jelentéseit: Tovább haladva elérjük Zimonyt
(Zernun). Zimonyról és Belgrádról (Beográd) nem sokat írhatok. csak
arról, amit útközben hajóról láttam. A magas, nagy homokparton
van a városnak egy része, a többi a Száva felé húzódik. Ei itt sík
hely, innen látni a Száva-híd at, 'amely hasonlít a dunaföldvári és
pancsovai hidakhoz. Ez a híd Zimonyt és Belzrádot köti össze.
Itt van az u. n. Cigánysziget. a Duna és a Száva összefolyásánál.
Ez egy öntés, amit a Száva hozott magával és lerakott. Ezt akarják
a szerbek megépíteni, rninl nálunk Budapesten a Margitszigetet.
Ez sok munkával jár, mert magasabb vízállásnál .a Duna mindig
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elönti, sőt a tavaszi nagy áradásná12m. víz is volt. rajta. Látni
lehet ezt a beiszaposodott fákról. Belgrád régente: Nándorfehérvár,
bástyafalait újabban renoválják. A víz partján van egy bástya, ez
már ornladozóban van. Ezen falak egyikéről rántotta magával a
törököt Dugovits Titusz, mikor a zászlót a bástyára ki akarta tűzni.
A Dunáról szepen lehet lát-ni a királyi várpalotát és a város nagy
részét, mivel ez a Duna felőli hegyoldalban fekszik. Ezután elérjük
a Belgrád-pancsovai vashidat, amely a Dunán eddig látott hidak
között a leghosszabb. 18 hídnyilással.

Ezután elérjük Szemendriát (Smendrovó), a szerb hajózásnak
van hajójavító műhelye itt és nagy gabonaberakodó állomás, A város
után mindjárt ott van Szendrő vára, 24 tornyával, közvetlen a Duna-
parton. Közepes vízállásnál is a Duna mossa a bástya falait. Egy
részét márlebontolták, egy része ledőlt, ami még megvan. az mind
omladozóban van. Egy km-rel lejebb van a hajóvasút (haióvonat),
Ezt a világháború alatt készítették és még ma is használatban van.
Epítése úgy áll, hogy mind a két oldalon egy-egy uszálv van, pon-
tannak kikötve. Ide, ezekre be vannak vezetve a vasúti sínek, 3
uszály' pedig szorosan összekötve egymás mellá áll, fölépítményeire
szintén sínek vannak fektetve: 4 pár. Most az uszályokat a ponton
felé állitják, és rájőn a mozdony szerkocsijával és egy vaggon. Most
hátrább eresztik a 3 uszályt s a második sínpárra beeresztenek· 3
vaggont, .a harmadikra és a 'negyedikre szintén hármat. Ekkor készen-
létben van egy csavargőzös, Dunáv nevű szerb hajó. Kötélb« veszi
a 3 uszálvt, a rajta levő mozdony és vaggonokkal együtt, és átviszi
Kevevárára. OU ugyanígy rakodik be, és ki. Ezt a németek építették
a világháború alatt. Ezen csodálkoztak a szerbek, hogy tudtak olyan
gyorsan municiót szállítani a magyarok, holott vasútvonal itt nincs,
mert a Duna megszakítja. Oe arra nem gondoltak, hogy hajóval is
lehet vonatokat szállítani a Dunán. Kevevárát elhagyva, már kezdjük
érezni a Báziási kossavának előjeleit. Minél közelebb érünk, annál
jobban érezzük leheletét. Végre megérkezünk Báziáshoz. IH már tel-
jes erélvel tombol. Tankunkat dobália, mint a dióhéjat, A hullámok
toronymagasságnyira szökellnek. Recseg még erősen épített tankunk
is. A vontatmányban lévő egyik uszályról a csirkeketrecet is kivágta
a vihar, amelyben 6 drb csirke volt zá va. Szerencsére mi jól fel-
készülve, mindent jól megerősítve, vártuk a vihart" így kárunk nem
történt.

Lefelé haladva egy' sziklának hátt~rében már meg lehet látni
Gólubác vára, öreg romjait. A mérges golubácsi legyek hazája ez.
Már többször megpróbálkoztak vele kifüstölni, kénezni, de az egész
sziklahegyet el kellene pusztítani, hogy ezen legyeket kiirthassák. Ez
a szerb határon fekszik. A kőzeli lakosság úgy védekezik ellene: a
lakásokat nappal elsötétítik. este, reggel pedig füstölő tüzet gyujtanak
a házaknál.

, Útunk tovább folytatva beérünk a nagy Kazánszorosba. Itt ta-
láljuk a román oldalon gróf Széchenyi István emléktábláiát. Ez egy
sziklába bevésett emlékmű volt, aranyozott betűkkel. A mult évben
román granicsárok (kátonák) vésőkkel, kalapácsokkal ezen arany-
betűs apró felírásokat teljesen összezúztálf Egyedül Széchenyi neve,
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mely mély és nagy betűkkel volt bevésve a sziklába, ezt még egé-
szen nem tudták tönkre tenni, ez még olvasható.

A mult év őszéri- a D. G. T. osztrák vállalat Jupiter nevű
expressz személygőzösén utazott egy filrnező társaság. I.ltközben
több felvételt készítettek. Ugyánezzel a hajóval több külföldi főúr és
köztük egy román miniszter is utaiott. Mikor a hajú odaért, akkor
dolgozott egy granicsár rajta, hogy megsemmisítse a feliratot a táb-
lán. Ezt látva a román miniszter, elkezdett integetni neki, hogy hagyja
félbe és tűnjőn el. A katona ezt nem értette és tovább folytatta
munkáját, A filmezőtársaság is észrevette ezt a műveletet és film-
velvételt vettek róla. Fölháborodva rajt, hogy kinek vétett ez az
ártatlan felírat. A román miniszter pedig elkezdett mentegetődzni,
hogy ök semmiféle ilyen parancsot és rendeletet nem adtak ki.
Nagyon röstelte a dolgot, de visszacsinálni nem lehetett, mert a
filmező gépek már munkában álltak.

MEGJEGVZÉse;K
:' --

Színfoltok.
Írta: Páter Jenő.

Tíz év a régi világból, egy éva mai "modern" életből ...
hová futunk?

A gépkorszak csodálatos világa, az emberi agy merészsége,
előretörése, a rádió, mely szárnyra kapja a hangot, sőt már a fényt
is ... hová futunk?

Nincs már a földön tér, kicsinyre zsugorítva az idő ... hová,
hová futunk? " "

Előre tör az ember, mert 'nem találja meg nyugodalmát, nincs
megállás, töprengünk azon, hogy mindez hová fog vezetni, 'de fele-
letet senki sem tud adni, mert futásunk a bizonytalanra való futás.

A testiekben hiába keresi az ember futása útját, 'de megtalálja
éÍ.' lelkiekben, ha bizonyságut szerez lelke boldogsága, üdvössége
felöl. Mílv boldog lehetett Pál apostol, aki elmondhatta magáról:
"En azéi! úgy futok, mint nem bizonytalanra!" (1. Korinth. IX: 26.)
Ezt mondhatta, mert tudta, hogy őt egy hatalmas Megváltó vezeti, s
ha a nemes harcot megharcolta, bizonyos volt, hogy elnyeri az örök
élet koronájá!.

De Pál apostol bizonyos volt abban is, hogy ő Isten gyermeke.
Bizony sok ember él a földön, ki nem tudja, hogy ő Isten gyer-
meke. Hány ember van a földön. ki nem akar ismerni Istent. Az
emberiség 90 százaléke, ha meglát egy technikai alkotást. mondiuk
egy repülőgépet a levegő-égben, nem azt rnondja : édes Istenem.
csodálatosak a Te munkáid, velünk emberekkel. hanem kérkedve
mondja : ime, .mire képes az ember! Másodiagos helyre került Isten
életünkben. kit röpke imádságainkben ernlegélünk néha. vagy ha
bajban vagyunk. de akko biztosan. A többi időnket elfoglalja a
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magunk önző kis élete, felfelé törünk, de farizeusi. kancsalítással
lefelé nézünk. Az örökös énünk körül mozgó életünk elfelejteti velünk
sokszor, hogy lsten gyermekei vagyunk. [>edig ez az egyedüli bizo-
nyosság életünk futásában. Bizonyos, hogy· Isten gyermeke vagyok.
a szülők legjobbikjéé. Ha ezt tudom, akkor könnvű "életemet úgy
berendezni, hogy ez az élet szolgáló és engedelmes éléUegyen az
Atyának, béketűrő, segítő. vígasztaló, örvendeztető embertestvéreim-
nek, hasznosító, példaadó,ö;vende:tő magamnak; Minden jó keresz-
tyén pedig tudja, hogya rnennyei Atyának gyermekeite örökélet vár.
Ha ezt tudjuk, boldogok vagyunk. mertmegkapjuk a feleletet arra
a kérdésre, hogy hová futunk?

"En azért úgy fu/ok, mint nem bizonytalanra!".

Beszémoló a .Tanitók .Szebadegyetemének
előadásairól.

. '

Közli: Herendi Károly, Budapest.

Szekeres Lászládr., a Faluszövetség igazgatójakéFe!őadásá-
nak címe: Új idők, új feladatok. "

1.' Bevezetőben megállepifja. hogy ma nyugtalanság é~zlelhető
ntindenütt, amely fokozatosan növekszik. Okai' lelkiek és~gazdasá-
giak, amelyek válságotIdéztek elő. A lelki vélség'ui irányokat ke-
resve gazdasági válsághoz vezetett. A lelki . összeomlásTakker kö-
vetkezett be, amikor az ember -az lsten helyébe az anyazof,' a tech-
nikát tetté. Ma a tömegek korát éljük, de nem a' numerikus tömeg
kora ez, hanem inkább a tudatos tömegé.' EzÍ á tömeget megmoz-
ga/ni nagyon könnyű feladat. A megmozdítot! tömeg' helyes' irányí-
tása már nehezebb feladat. Egy francia tudós szerinf megfoghatatlan
és sokszor érthetetlen, olyan, mint egy gyerek. Aki rtleghyeri. a maga
számára, nyert ügye van. De amint észreveszi, hog'Y;~J'jgéretekből
nem válik valóság, ha az illuzió szertefoszlik,a veútője'~lIen fordul.
Meg lehet érteni, hogy jelentéktelen emberek kerülnekráz élére, de
akiben ügyesség van csupán tehetség nélkül, attól 'hamarosan elfor-
dul. Ennek a tömegnek érdekes sajátsága, hogy sokszor előre meg-
sejti az irányváItozásokat. sokszor sokkal előbb, mint a' vezetői. Ez-
után áttért a magyar könyvek problémájára. Ha mindazt, amit a
magyar élet és helyzet javításának érdekében már szónokoltak, csak
kis mértékben valósitették volna meg, sokkal előbbre volnánk. Saj-
nos nálunk nem fedi mindig tett a szót. Az olaszoknak az a véle-
ményük rólunk, hogy nem merünk belenyúlni a magyar élet problé-
máiba, mert erősen konzervatívok vagyunk. Amolyan csodavérókká .
leltünk tényleg, akik azt várjuk. hogy felülről történjék valami. Saj-
nos, nem tudunk az emberek hóna alá nyúlni, pedig a magára ma-
radt ember a szakadékba zuhan. A mai időkben nem ritka, hogy
ami tegnap még szent es hozzáférhetetlen volt, ma semmit sem je-
lent. Régi barátok ellenségekké lettek, ellenségek pedig barátokká.
A mai tömeg egyik lélekmegnyilvánulása a névtelen levél is. A név-
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telen levél írója nem törődik senkivel és semmivel" csak egy cél
lebeg előtte: az önérdek. .

A tanítóság feladata. hogy világnézeti nevelést adjon az ifjú-
ságnak, ahogyan az olaszok teszik. A világnézeti nevelés nagyobb
horizontot ad. ' Példa erre az: olasz nevetés. amely nem fél a világ-
nézeti neveléslől. Mindezek felett azonban mégis a legnagyobb ha-
talom a jóság .. a szerétet az.vamely-a válságból kivezető utat jelenti.

2. Tudásfelkészültség nélküli -vezetőktől hamar elfordul a nép.
A végletek uralrriá sem tarthát örökké. Éppen azért. mert megvál-
toztak az idők. megváltoztaka feladatok is. A magyar életben rnin-
dig sok volt a "kell" és kevés a "mit teltünk?"!' Teendőinket 3
csoportba oszthatjuk: 1. gazdasági. 2. szociális és 3. egészségügyi,
kulturális teendőkre.

Gazdasági szempontból sok minden történt --: jó és kevésbbé
jó - az utóbbi esztendőkben. Felfedeztük a falut. Ereztük. hogy fog-
lalkoznunk kell vele. Megkezdődött a tanítás munkáia, de a meg-
valósulás belebukott az anyagiak hiányába. Számtalan esetben be-
bizonyosodott, hogy a teoriát megeszi a praxis. Hány községünk van,
amelynek hiányzik az olyan sokat jelentő bekötö útja. úgy. hogy
télvíz idején el van zárva a világtól. Hány' községünk van, amelyek-
nek nincs egészséges ivóvize, amit csak mélyfúrású kúltal lehetne
biztosítani. Az Alföldön meg kellene építeni a gazdasági vasútat a
terrnények akadálynélküli szállítására. A mai gazdasági életnek egyik
legfontosabb teendője és feladata a term előt összekötni a fogyasztó-
val. A magyar falu válságát az idézte elő, hogy a paraszt drágán
termel és olcsón értékesít. Itt nagy szerep jut a kartetleknek. Nagy
gond a 2 millió nincstelen főjdmunkás. akiken segíteni kell, mert
előbb-utóbb baj lesz .belőle. Uj jövedelmi források felé kell terelni az
emberek figyelmét. Eppen ezért a mezőgazdasági szakiskolákból
kerülnek ki a jövő emberei. Fogyasztási és termelői szövetkezetekre
van szükség, amelyek igazi altruista alapon működnek. A mai élet
feltűnő és egyben elszomorító jelensége, hogy a falu emberfeleslege
a városban. lehetőleg közhivatatokban keresi magának az életlehe-
tőséget. Mindegyiknek persze a városban sem jut munka. Aki itt
marad. az sem viszi nagyon sokra. nem lesz értékes eleme a város-
nak,' a másik része elmegy haza a falujába csalódott lélekkel, elé-
gedetlenül él és rendszerint a falu izgága elemévé válik. Sajnos,
rnindíg -íöbb lesz az eltartottak száma is, mint az eltartóké. Ezekre
a bajokra pedig lehet orvosságot találni. A telepítés kérdésének el-
intézésével ezen a bajon is volna segítve, ha olasz minlára hajtanák
végre, ahol tökéletes felszerelést kapnak a telepítettek. Ez nem egye-
dül állami feladat, hanern részben társadalmi is.

k szociális tennivalók csoportjában első helyen áll az ifjúsági
kérdés megoldása. Az ifiúsázot minden időben a legkönnyebb volt

. megrnozgatni, de különösen ma könnyű felada!. Sajnos, ma sokszor

. a saját szüleinek is ellensége a fiatalság, csak azért, mert öregebbek,
mint ők. Sok oka van ennek. Van benne nevelési (háborús nevelés)
is. A mai gyerekben előbb fogamzik meg a gyűlölet. mint a szerétet.
Az' ősök is hibásak. Az idők folyamán -iogész-nemzet leltünk, a
szabad pályákori- mások helyezkedtek el és rendezkedtek be. Ma az
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a helyzet, hogy a fiatalság felkészültséggel. tudással sem tud elhe-
lyezkedni, rnert döntő, hogy kit hol ringattak. Ez lelki erkölcstelenség,
éppen úgy, ahogy az álláshalmozás is az. Ennek következrnénye az,
hogy későn, 35~40éves korban nősülnek meg a ..fiatalok", utánuk
csak árvák maradnak. Ennek az állapotnak a megváltoztatása is egy
új, nagy feladat. .

Kultúrális, egészségügyi szükségleteink is vannak. A Zöldkereszt
és a Faluszövetség vállvetve dolgozik ezen a téren. A gyermek a .
jövő. Erdekében áldozatot kell hoznunk. Itt van szükség a tanító
munkájára. Újból elő kell vennünk Pestalozzit és az akarat nevelé-
sét kell szolgálnunk. Ez is úi cél, új feladat. Az az igazi hazaszere-
tet, hogy tegye meg mindenki a magáét azon a helyen, ahová a
Gondviselés állította és meg fogjuk oldani az új idők új feladatait is.

,

EGVEStJLETI ÉLET
,

HIVATALOS RESZ

Gyógyhézunk ügye.
Grieszhaber Endre Henrík."

Alább közöljük az elmult hónap résziegyzéseit, melyek ékes
tanúbizonyságai az evangélikus tanítóság áldozatkészségének. Csak
azt szeretnök, ha szeretett Kartársaink minél előbb visszaküldenék
a válaszos lapokat, hogy' minél előbb végleges képünk lenne és lát-
hatnők. mennyire számíthatunk végleges eredményként. .

Ugy hisszük, mindenki tisztában van e tekintetben elhatáro-
zásával. Amint azt már eddig is hangoztattuk, nem köljük meg sen-
kinek sem akezét a tennivalókra nézve. Azt sem sürgefjük,hogy
az általa jegyzendő összeget azonnal fizesse. Mi csak azt kérjük
testvéri szeretettel. hogy lehetőleg mindenki jegyezzen és jelentse,
rnikortól fogva fizet és milyen részletben. Ehhez szabjuk további
tennivalóinkat. :

Ismételjük, senki se helyezkedlék arra a rideg álláspontra.
hogy' erre neki, avagy családjának nincsen szüksége, hogy nem
tudja Hévizet igénybevenni. mer.tmessze' esik stb. Itt 'olyan áldozat-
ról van szó, mely testvéri megsegitést akar nyujtani. Közióléti 'intéz- "
mény óhajt lenni az arra' rászorultak számára. A társadalom általá-
ban nagyon sok olyan intézményt' támogat anyagilag, erkölcsileg.
amelynek maga közvetlenül hasznát nem látja. Mi, tanítók is. Es ha
minden egyes alkalommal egy intézmény támógatásánál azt venné
figyelembe az emberiség; hogy 'vajjon mit kap onnan" mit áldoz:
ezen intézmény az őt . 'tárnogatókkal szemben, akkor .soha semmi-
féle jóléti intézmény nem létesülhetne. Egész életünk az önzetlen
áldozatkészségre van' berendezve. Minél nagyobb mérlékben tudjuk
ezt fokozni, annál boldogabb az emberiség, annál közelebb jutot-
tunk ahhoz a célhoz, mely egyének és társadalmi osztályok, népek
és nemzetek végcélját képezi. " .

Külön kérelrnünk van mindenesetre dunántúli Tanítótestvéreink-. ,
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hez. Amikor mi ezt az intézményt itt, Dunántúl óhajt juk felállítani,
mégpedig olyan központban, rnely mindenki számára a legkönnyeb-
ben hozzáférhető, akkor elsősorban dunántúli testvéreinktől várunk
még külön áldozatot is. Tagadhatatlan tény, hogy elsősorban ránk,
dunántúliakra jelent megkülönböztetett előnyt. Ezt nekünk tehát
abban a formában leli' viszonoznunk" hogy különleges áldozatra is
elszánjuk magunkat. Most sem gondolok arra, hogy valaki erején és
tehetségéri felül áldozzon, a maga szegénységéből. De keressen vala-
milyen rnódot, hogy hozhasson erre a célra néhány fillé rt abból a

-közösségböl.Lahol dolgozik más célokért is. Gvüjtsön össze a rnár
közölt módozatok segítségével néhány garast és minden rendben van.

És még egészen külön kérelmem van az - egyházmegyebeli
Tanílólestvéreimhez, akik velem itt Tolna-Baranya-Somogy területén
vannak. Az azóta már új generáció sok tagja nen: tudhatja, éhogy
annakidején, amikor a revfülöpi Udülönk létesülf, mi ellenezlük,
nem igen támogatfuk azért, mert ezt is jóléti, de nem közióléti intéz-
ménynek tartottuk. Nem tertotluk olyan intézménynek. amely min-
denki számára hozzáférhető és feltétlen szükséges. Mi itt 'akkor
állandóan Hévizen léíesítendö Gyógyhézról ábrándoztunk, ezt hang-
súlyoztuk, erre voltunk annakidején _hajlandók áldozni. Ezt a tényt
ne felejtsük el! Ne felejtsük el mi, akik már akkor az egyesületi
élethez tartoztunk és ezt szinle :kívétél nélkül hangsúlyoztuk. De ne
felejtsék azok a fiatalabb testvéreink sem, akiknek mi ezt tulajdon-
képpen életre akarjuk hívni. Mi idősebb munkások majd csak a ter-
hét hordozzuk ez intézménynek. A mai fiatal generáció fogja annak
áldásait teljességében élvezhetni, NeJegyen tehát kőzöttünk egyet-
len egy sem. aki valamit ezen, nemes célra nem áldozná !

.V ézül legyen szabad még egy igen szerény kérést megkockáz-
tatnom. Küldie vissza mindenki a megküldött lapot. Ha nem ad
semmit, nem baj. Tudjuk, hogyan állunk, Ha jószivvelad, de ké-

. sőbbi időt határoz. meg, az sem baj. Mégis csak tiszta képet nye-
rünk. Igya mai helyzet az,' hogy naponta kapok néhányjegyzést,
de nem tudjuk, mikor állunk' meg, hogyan állunk meg 'és mit te-
gyünk, rnihez kezdjünk nyugodt lelkiismerettel. Itt pénzről van szó I
Anyagi felelősségről. Anyagilag,' erkölcsileg felelősek vagyun kmin-
denért. .Akik adtak, azt várják tőlünk, hogy ezt a pénzt úgy helyez-
zükiel, hogy semmiféle módon el ne kallódiék a mai idők bizony-
talanságában. Akik ígéretet tettek, színtén ezt várhatják, hogy ígéretük
szent László pénzéve ne váljék. Tezyétek tehát, helyzetünket olyanná,
hogy a felelősséget mirrden tekintetben nyugodtan viselhessük.

.Április hó ' 14-ig b~erkezett újabb jegyzések a következők:
Özv. Szemrakv Zoltánné Celldömölk 25., Pilisi Pál !rsa 25, o Szakálv
Dezső és . neje' Alsóság 50. Előadásokból kb.' '150. Fanzler János
Nagyhairnás, előadásokból 5. Neszmélyi Péter _Mihályi 25. Böjte
Sándor Somogyvámos 25, előadásokból 5, Deák-téri ev. tantestület
Budapest 100, Kamortdi . Adolf Antalszállés. előadásokból 19'50,
Hegedüs Pál Zsidó 25," előadásokból 10, vitéz Szügyi Károly Rákos-
keresztűr 25, Nagy Lajos Alszopor 50, Hrabovszky Míhály Békés-
csaba 25, elöadésokból 200. Dömötör Gvula Csömör ·25. Kopécsi
Balázs Lucfalva 25; dr.: Balázsovíts Gyula Szepetnek 50, előadások-
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ból lOD, vitéz jákfai Gömbös Sándor Pusztamiske 25, Pongrácz De-
nes Hornokbödöge 25, Hantos Sándor Potyond 25, Papp Zoltán

. RákospalQta 25, Boross Kálmán Kemenesmagasj 25, Erdős János
Káld 25, Loosz János Rajka 25, Baráth Dénes Boba 25, Bertalan
Sándor Kemenesmagasi 25, Kindrusz András Kutasó 25, Weisz
János Kismányok 25, vitéz Nagy István Sárszenllörinc 25, előadá-o
sokból 10, Purth Lajos Felsőnána 25, Szende Ernő Lajoskomárom 25.

• A számok pengőt jelentenek.

Gyászbeszéd Gösy Ferenc igazgató-tanító
koporsójánál.

Elmondotta: Mesterházy Sándor lelkész..

"Úréi vagyunk.",' Róm. 14. 7-8. .T.)

Gősy Ferenc koporsójánál nem az embermagasztalás szavait
hangoztat juk, ez nem illene hozzá, hanem az lsten igéjét szőljuk,
mert aa: ő élete Isten ígéjét sugározta. Halála sem jelenthet rrtás!,
minthogy könnyeinken keresztül is olvasni tudjuk azt, amit koporsója
által Isten üzen a kemenesrnihályfai. gyülekezet népének és nekünk
mindnyájunknak. Mert igazán olvasni sokszor nem a beíűkből lehet,
amelyeket elsajátít a kicsi iskolás gyermek, hanem íratlan esem é-
nyekből is, amelyeket látunk vagy hallunk, amelyek szernünk előtt
zajlanak le. Gősy Ferenc koporsójánál akkor tudunk igazán olvasni,
ha fájdalom járja át szivünket, ha könny fényesíti át szernünket.

Most értjük csak azt az igazságot. hogy az ember belső arcát,
egy élet értékét akkor látjuk igazán tisztán, mikor a halál földi kapu-
ján eltűnik szemeink elől, mert itt maradnak belőle azok a lelki és
szellemi kincsek, amelyeket Isten. előhozott egyéniségéből és amelyek-
kel meggazdagította a világot.

Hiábavaló az az emberi élet, amelyik nem termi meg gyümöl-
.esél, amelyik nem/ hoz új színt, új vonást a világ ábrázatára. Megha
gyümölcstelen élet zárul is koporsóba, van, aki siratja, van, aki
fájlalja elm úlását. .

Mennvivel inkább fáj a veszteség, mikor lelkiekben ésszelle-
miekben gazdag, lelkiismeretes hűséggel és fáradhatatlan buzgóság-
gal teljesített tanítói munkásság szakad félbe. Gyülekezetünk népe,
könnyes szemű, zokogó tanítvány-sereg és mi mindnyájan, akik
olyan szomorúan állunk koporsója mellett, tanúi vagyunk ·annak a
fáradságot nem ismerő, odaadó szolgálatnak és szeretetnek, mellyel
végezte tanítói hivatását. Melegszívű, jóakaratú ember iskolájában,
mindennapi életében: le nem másolható egyéniség, aki jóságot és
melegséget sugárzott szívéből.

Iskola volt munkamezeje. Még a betegsége kezdetén' volt, de
már a betegágyban 'kérte, hogy ne zárjuk be az iskolaterem ajtaját;
hadd hallja tanítványai hangoskodását, jól esik neki ez a hazulról
jövő lárma. A kórházi szoba csendességében is szerettein kivül
tanítványai voltak aggodó lelkének középpontiában. Onnan is üzent
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szeretelt tanítvényainak. hogy legyenek jók, Krisztust szerelő, imád-
kozó gyermekek. Nemcsak munkavégzésekor, hanem betegségében,
sőt halálában is szolg álni akar. Nem önmagának élt, hanem .az
Úrnak. "Közülünk senki sem él önmagának es senki sem hal ön-
magának: mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk az Úrnak
halunk meg. Azért, afár éljünk, akár haljunk, az Uréi vagyunk."

Legyen ez az íge a mi fájó lelkünk vígasztalása. Krisztusban
való hitünk szent bizonyossága győzzön meg bennünket, hogya
test meghalhat, de a lélek tovább él. A test visszatérhet a föld
porába, melyből vétetett, a lélek tovább él száz és száz lélekben,
akikbe hosszú 33 esztendős rhuAkás élete alatt szétosztogalta magát.
Lelkének és szellemének értékeit száz és száz tanítvény őrzi, gyü-
mölcsözteti és átörökíti az utódokra. . .

Itt él továbbra. is a faluban, iskolában, gyülekezetben, munka-
társak között, egyesületekben, amelyekben tudását, tapasztalatait és
bölcsességét Isten kegyelméből érvénvesíthette, de legfőképpen itt
marad aszívekben.

Itt marad a ti szívetekben bánatos özvegye, édesapai szeretettel
szeretett gyermekei, vője, unokája, az odaadó szerétet veletek kap-
csolta össze legerősebben. Jóságát ti éreztétek legjobban.r mely a szív
belső mélység éből sugárzott felétek egész életében. Nem lettetek sze-
gényebbek. mert most lett ő egészen és igazán a tietek, mikor a test
gyarlóságaitól megszabadult lélek köztetek és bennetek marad.

Ott marad a ti szívetekben is testvérei, akiknek ma kettős a
fájdalmatok, hiszen órákkal előbb értesülheltetek a másik testvér el-

. hunytáról. Istennél találjatok vígasztalást ti. akik itt vagytok és azok
is, akik a tengeren túl ma 'még nem tudnak a testvér temetéséről.
Isten igéje vigasztaljon rokonoket. tanítványokat' és mindnyájunkat.
"Akár élünk, akár halunk, az Uréi vagyunk."

Tanító volt, aki tanított. Templom és iskola falai között a lel-
kekbe írta bele: Légy Krisztust szerető., imádkozó, hívő ember. Mun-
kás élete egy nagy tanítás volt. Belőle, mint íratlan könyvből olvas-
hatot! a tanítvány szeme Krisztusszeretet, egyház- és -hazaszeretet,
mert ezek lelkének tulajdonai voltak. Nem önmagának élt.

Élete tanítás volt, halála is tanítás. Koporsójánál lsten igéje
tanít bennünket: "Közü)ünk senki sem él önmagának ... akár
élünk, akár halunk, az Uréi vagyunk".

Ott él az Isten közelségében is. Hazament mennyei Atyjához.
nem ment idegenbe. A mi evangéliumi hitünk bizonyossá tesz affelől,
hogy igazi hazánk nem a földi világ. Jézus. mikor tanítványaitól
.búcsúzik, azzal vígasztalja ő'ket: Elmegyek, hogy helyet készítsek
számotokra. Ez a hit minden gyarló és erőtlen emberi szónál jobban
vígasztal hat, mert. Krisztushoz Kapcsol bennünket.

Nézzünk az érettünk szenvedett, vérét hullató, megfeszített
Krisztusra. Böjti időben vagyunk, lássuk meg a koporsó mellett is
Isten végtelen kegyelmét, amit a golgotai keresztben nekünk aján-
dékozott. lsten ezen a kereszten át tekint bennünket, Krisztus érde-
méért megbocsát és örök életet ad. Vigyük el lelkünkben tanító
koporsóiától az lsten igéje tanítását: "Közülünk senki sem él ön-
magának és senki sem hal önmagának: Mert ha élünk, az Urnak
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élünk. ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk,
.akár haljunk, az Ú r é i vag y u nk".

Kemenesmihályfa, 1938 április hó 4.

Szabálvrendelet-alkotés az UJ zsinati alkotmány
végrehajtására.

Az 1937. evi egyetemes közgyűlés 7:, jegyzőkönyvi pontjában
foglalt határozat alapján dr. báró Radvánszky Albert egyet. felügyelő
Elnöktársával és az egyházkerületi Elnökségekkel egyetértésben a
szükséges szabályrendeletek megalkotására a kiküldött bizottság
tagjaiból albizottságokat alakított. E bizottságok felkért előadói - ké-
szítik el a számukra fenntartott törvényszakaszokra vonatkozó sza-
bályrendeletek tervezetél s azokat a kijelölt albizottság elé terjesztik.
Egyes szabályrendeletekre vonatkozólag és a szabályrendeletek hi-
vatalos kiadására később történik intézkedés.

A népiskolát közeiebbről érdeklő szabályrenderet-tervezet elké-
szítése a; Ill. sz. bizottság feladata. Ennek körében : "Evang~llkus
nevelőintézetek és iskolák lanterve. rendtartása, fegyelmi szabályai"
címen (V. t.-c. 5. §) az elemi 'népiskolékra vonatkozólag atervezetet
Somogyi Béla készíti, "Az iskolai bizottságok szervezete, hatásköre, _
ügyrendje " (V. t-c. 12. §) és "Iskolalátogatás és tanulmányi fe/ügye-
let" (V. t-c. 13. §) címen dr. Bankuti Dezső, "Kántorképesítő bizott-
ságok szervezete és a kántorképesitő vizsga" (V. t.-c, 43. §) terve-
zetét pedig dr. Gaudy László és Kapi-Králik Jenő" "Az elemi iskolai
igazgató-tanító jog- és hatásköre" (V" t-c. 51. §) Somogyi Béla;
"Tanítók választása és' szolzálata" (V. t-c. 21. §) ZongQr Béla és
Bertha Jenő; "Orgonistákképzése, "tanlerve, vízsgarendje" (V. t.-c.
59. §) dr. Gaudv László és Kapi Králik Jenő; "Tanító vallástanítási _
képesítése" (V. t.-c. 43. §) Somogyi Béla és Kardos Gyula alesperes,
végül "Tanítók lelkészi teendők végzésére való képesítése" Kardos
Gyula és Somogyi Béla munkéiában kerül az albizottság elé.

A szabályrendeletek készítésének .hetárideie május 31-ike.
A kiküldött .bizottságok nagyfontosságú munkafeladatot nyertek

a tervezelek elkészítésének feladatában. Hosszú időre szóló, lénye-
ges jelentöségű és 'maradandó hatású 'az a munkálat, amit alkotnak ..
Iskolai vonatkozásban messze kihat az . evangélikus nevelőoktatás
tevékenységére és nagy befolyást nyer népnevelésügyünk jövő ala-
kulására. Eppigy a tanítók szolgálata, igazgatók jogviszonyai és ha-
tásköre tekintetében, valamint a kéntorképzés. .a vallástanítás ügyé-
ben, különösen pedig a választás és ' a szolgálat kérdésében is a
most készülő rendeiettervezetek szabnak irányt hosszú időre a nép-
nevelésügy terén az oktatók alkalmazásának. szelgálaluk ellátása
jog- és hatáskörének s egyéb. viszonyainak. Reméljük, hogy a nagy-
jelentőségű munkálatok Isten segítségével úgy nyernek végleges
alakot, hogy az új zsinati törvények s ezzel együtt. egyházunk szel-
lemében s a haladó kor tükrében, helyesen jelölik meg a szabály-
zandó kérdések útját s biztosítják a haladás és fejlődés útját. .
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Felvétel a .soproní evangélikus tanítóképzőintézetbe.
A felvétel iránti kérvényt Főtisztelendő és Nagyméltóságú D. Kapi

Béla püspök úrhoz, Győr címezve, legkésőbb május 31-ig kell az
intézet igazgatóségahoz beküldeni. - Mellékletek : 1. Születési anya-
könyvi kivonat. 2. A közép- vagy polgáriiskola lll. o-ról szóló bi-
zonyítvány. 3. A közép- vagy polgáriiskola IV. o-ról szóló félévi ér-
tesítő. (Az évvégi bizonyjíványt kézhezvétel után pótlólag be kell
küldeni.) 4. Ujkeleíű hatoségi orvosi' bizonyítvány arról, hogya fo-
lyamodó a tanítói pályára alkalmas. 5. Ujkeleíű hatósági vagyoni
(szegénységi) bizonyítvány a szűlők vagyoni állapotáról. 6. Két tanú
által aláírt szülői nyilatkozat arról, hogya szülő vagy ·agyám a ta-
nulmányi idő alatteleget tesz a megkivánt erkölcsi és anyagi köte-
lezeltségeknek. .:....-Akik a közvetlenül :megelőző évben nem jártak
iskolába, azok újkeletű' hatósági erkölcsi bizonyítványt is tartoznak
mellékelni. A folvarnodványra 2 P-s, a melléklelekre 30 f.-es okmány-
bélyeg ragasztandó. Szegénységi bizonyítvány alapján az iratok bélyeg-
menlesek. . .

Az újonnan felvett növendékek előreláthatóan a törvényszerinti
új képzésben fognak részesülni: négy éves liceurni és két éves
akadémiai tanulmányt kell folytatniok a képesites megszerzésért.
Bővebb felvilágosítást az igazgatóság ad .

.'

Eötvös""alap.
1 Az Eötvös-alap választmánya husvét hetében, a tagok és az

Országos Tanílóegyesületek képviselőinek részvételével. látogatot!
gyűlést tartott. . .

Rákos István kir tanácsod, elnök nyitotta meg a gyűlést. Be-
vezető szavaiban azt Ieitegette, hogy intézményeinek megerősödésé-
től függ a tekintélye; ezért minden magyar tanítónak saját jól fel-
fogott érdeke az egyetemes, összefogó gondolatokat kifejező egyesü-
letek önzetlen támogatása. Megemlékezett az egyesület helottairól,
Gosztonyi József kir. tanfelügyelőröl. tiszteletbeli tagról ésSkerlán
Gyuláról, a Sopronvármegyei Alt. Tanítóegyesület érdemes elnökéről,
akik az Eötvös-alap gyarapítása és fejlesztése körül különös érde-
meket szereztek. .

Háros Antal főtitkár jelentette, hogy az Eötvös-alap fokozott
támogatására irányuló mozgalorn sikerrel járl.. mert kilenc hónap
alatt 317 új tagot eredményezett. Egy'~sületek és testületek részéről
pedig 431 P 18 f adomány érkezett. Orömmel számolt be arról; hogy
a Kalász Rt. jövedelméből 16 ezer pengő jutott az Eötvös-alapnak.

A titkári jelentés után Bendefy Lászlo (Szornbathely) a tag- és
adománygyüjtés újabb és erőteljesebb rnódiaít ajánlotta.

Gergely István szám tartó beszámolt az Eötvös-alap vagyoni
helyzetéről ésaz Eötvös-alap által fenntartott három Tanítók Háza
köztartási számadásaról. Az Eötvös-alap vagyona 380 ezer pengő. Az
egyesület a költségelőirányzat keretében gazdálkodott és az időközben
beállott drágulás ellenére, előreláthatólag nem lépi túl a hitelkereteket.



A számtarló jelentéséhez Csernai Mátyás (Hédmezővásérhely)
szelott. Azt kívénta, hogy az intézetek lehetőleg önmagukat .tartsék
fenn s hogya tagok részére nyujtott szolgáltatások méltánvosabban
állapíttassanak meg. Ormós Lajos (Debrecen) hasonló értelemben
szólalt fel. l\eszthélyi István. Hárau Gyula és Iooicza Sándo C fel-
ügyelőbizottsági tagok. továbbá a számtartó válasza után a választ-
mány megnyugvással vette tudornásul az elnökség kilátásba 'helye-
zett intézkedéseit. "

Péterhidi József igazgató és a főtitkár azután a Tanítók Ferenc
József-háza. a Péterfy Sándor Leányotthon és a keszthelyi Rákos
István internátus életéről számolt be. A három intézetben .190 tanító-
gyermek ·rész.esül gondózásban.' "

A Tanítók Ferenc József-háza vendégszobáit nagy számmal
veszik igénybe. Kívánatos ezért, minden esetben válaszcs-levelező-
lapon, idejében- jelezzék szállásigényüket. hogy elhelyezésükről gon-
doskodhassanak, avagy a szobák elfoglaltságéról értesítést küldhes-
senek. Az Eucharisztikus Kongresszus idejére minden heJy;még a

, tervbevett szükségszállások is foglaltak, ezért újabb jelentkezések
már nem vehetők figyelembe. '

A keszthelyi :ház a nyári üdülők fogadására felkészült. A napi
étkezés díját 2 P 60 fillérben. a különszoba díját egy, vagy két sze-
rnélyre napi 2 Pvbeti." a közös hálótermekben (4-6 személy) a
szállásdíjat ·80 fillérben állaoítotték meg, A kiránduló diákcsoportok
teljes ellátásért naponkint és személyerikint 2 P 50 fillért. fizetnek.

Ke)NYVISMERTETÉS
A .rnagyar tenger" költői művek tükrében.

Irta: Benedek Vince.

V áth János antholögíáia.

Váth Jánost. mint neves taníió-író!, azt gondolom, nem kell az
Evangélikus Népiskola olvasóinak bemu!atnom.· Neve, mint szép-
irodalmi iróé, ismerős csengésű nemcsak Dunántúl. de az egész
ország területén. Különösen ismerős csengésű azok előtt, akik a
Balaton csodás víztükrének rajongói. Balatoni Írásaiban lelkének
szerit lángolásában, varázsos erejével a magyar tenger csodaszerű
báját vetíti elénk. Tollának varázsa elbűvöli azt. aki időt szenlel
írásai olvasására, A Balaton irán! lelkében élő áhítatos .rajongás
késztette arra is, hogy a szóban forgó anthológiá! összeállítsa.

Az anthológiához fűzött bevezetésben értékes jellemzését adja
a bűvös vízről szóló népköltészet, műköltészet. tájleírás. 'festészet
értékeinek és legkiválóbb Íróink és költöink vallomásának Az ide-
zetekre való utalással, ezeket mondja : ..Id.egen Istenek imádói elé
nyúl ez idézetek sora adakozó tenyérrel, a Balaton jellemző szép-
ségeinek dicséretével, -hogy kultúrált elődeink, s kortársaink szemén
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és szrven át szetettesse Isten ezen lecseppent könnyét." Nemcsak a
régebbi; de újabb költőinket is megszólaltatja. Most csak idézeteket
nyújt a magyar költőknek a Balatonra vonatkozó verseiból. Vajha
mielóbb elfogyna ez a mostani kiadás, hogy megjelenhetne az a,
másik: a harmadik is, amelyik nemcsak idézetek alakjában, hanem
teljes egészében tárná fel a felsorakoztatott köllők verseit.

Vath János már jó néhány évvel ezelőtt is csinos kis füzetben
bocsátotta ki jelesebb költőinknek a Balatont dicsőítő költernényeit.
Ezt az anthológiát "Magyar költök dalaiban a Balaton" címen, most
második kiadásban jelentette meg bővített tartalommal: 66 szerzőtől
106 ,költeményt közöl. Ez a kis gyűjtemény jobb propaganda a
Balaton érdekében, mint bármilyen szép képes prospektus. Kívánatos
volna, hogy a kiadó Balatoni Szövetség vagy ingyen, vagy minimális
áron osztogalná a Balaton-parti fürdőhelyeken ,és egyebütt is, mert
ezzel nagy szelgálatot tenne a magyar tenger idegenforgalmának ;
egyben pedig hozzájárulna Váth János azon elgondolásához, hogy
a Balaton szívügye lenne minden magyarnak. Anthológiájáról így
szól maga az illusztris szerző: "Ez idézetek gyűjteménye, mint az
első kiadásé js, a Balaton propagandáját szolgálják. Arra készült,
hogya kiránduló, vagy a Balaton partján andalgó könnyen a zse-
bébe reithesse, könnyen elővehesse és lássa, mint tükröződött vissza
a Nagy Víz, a Lösztenger. a jó Isten könnye a magyar írók lelkén,
szívén." .

Váth János nagy szolgálalot tett il Balaton ügyének, amikor
könnyű formában megismertette, habár csak .idézetekben is, a ma-
gyar költők Balatont dicsőítő költernényeít, így egy csoportba kötve.
Ertékes anthológiája megérdemli, hogy különös figyelmet tanúsítsa-
nak iránta a bűvös tó hivei és rajongói. Ha csupán az lett volna
csak célja, .hogy az anthológiával a magyar tengernek még több hívet
szerezzen, akkor is elismerésre méltó rnunkát végzett, hogy ezt a
csodálatos vizet a költői művek prizrnáján keresztül szemleltesse.
Drága gyöngye ez a verses kötet a Balaton irodalmának.

Meg kell emlékeznem ez ismertetéssei kapcsolatban Váth János-
nak egy másik anthológiájáról. mely .Boíatoru emberek" címet viseli.
Ebben felsorakozlatja mindazokat, akik a Balatonért éltek, .haltak,
de inkább dolgoztak. A könyv előszavában ezeket moridja : "Köny-
vecskérn konfesszió Balaton-szerelemről. Tudatos és hálás szerelem
azok iránt, akik önfeledten, vagy céliránvosan idevetődve, vagy hely-
zetüktől ide kapcsolva írással, képpel, vagy teltel megnyilvánultak.
Öt fejezetben osztódik szét a ,:Balatoni em berek". Emberek! Ezen
a hangsúly. Lehelett volna más nevet is adni e füzetkének ; de így
többet mond. Több embert az emberben, akik a Balatonért dolgoz-
tak. Éppen azért hiszem, hogy az olvasók megtanulják e neveket
tisztelni és becsülve szerelni, mert nekik köszönhetik, hogy a Tátra
Adria elveszlésévei is, üdíthetik testüket, lelküket."

Váth János 'e munkájával is szolgálalot tett a Balaton ügyének,
mint olyannal, amely a maga nemében unikum-számba jön.

Az anthológia ismertetésével egyidejűleg; szinte tollam hegyére
kívánkozik, hogy Váth János Írói munkásságát is érintsem. habár
csak futólagosan. E szándékomban segítségemre vannak azok a



195

Tanulmányok, amelyek Váth János írói' munkásságáról, megjelentek.
Ezek közül Orosz- Ivánnak a. "Pannontenger Mesernondója" című
Tanulrnényábó! idézem rapszódikus mondatokban a következöket :
.Váth János a. magyar tev ger partján, Kenesén született 1887 márc.
3-án ősi helészcsaládból. Osei mind egyszerű halász, munkás, kis-
birtokos emberek voltak. Ennek az egyszerű, a magyar humuszból
fakadt fajtának lett a sarjadéka Váth János, szüleinek legkisebb' nyol-
cadik gyermeke. A négy gimnázium- elvégzése után hajlama a peda-
~ógia felé hajtja,'. így lett belőle tanító. Mint tanító Balaton-Világoson,
Lázin, Vörsön, Vindornyalakon, Vináron működött. A háború és
forradalmak gyászos évei után 1919. év végén irodalmi és hazafias
érdemeinek elismeréseül, a kultuszminiszter a Balaton környékének
egyik legmodernebb iskolájához, a balatonalmádi JHlami iskolához
nevezi ki igazgatótanítónak. Ott éli' most is az Üreghegy aljában
békés, zavartalan életét. Itt írja folyton szaporodó novelléit, regényeit,
amiknek mindegyike oly nemesen egyszerű és magyar, mint amilyen
ő, a Pannon-tenger ábrándos, lélekbelátó mesélője. Sokoldalú rnun-
kássága, törhetetlen akeratereie, sok megérdemelt siker örömét hoz-
ták el neki. Könyveinek egész sorozatát nemcsak a kntíka.halmozta
el egyöntetű elismeréssel. de a vidéki olvasóközönség érdeklődése
is melegerl felkarolta. Műveivel nemcsak dícséretet, hanem pálya-
díjakat is nyert. A közel multban pedig alkoto művészetének és ere- •
jének gyönyörű megnyilvánulásaként a "Déli harangszó" című ha-
talmas történeti regénye. hagyta el a sajtót. E művében nagy virtó-
zitással hangolja egybe a magyarság szenvedéseít, a szebb jövendő
rernénvségével, a magyar hit és erkölcs gazdag' ígéretével. A leg-
nagyobb öröm és megtiszíeltetés azonban akkor érte, amikor negyed-o
százados jubileumára a Balatoni Szövetség 10 kötetben kiadta mű-
veinek egy részét. A gyüjteményes kiadás, amelyben 25 év legjava
termését nyujtja az olvasó elé, maradéktalanul felöleli Váth János
írásművészetét. A 10 kötetben foglalt művek közül többet.lefordítottak
idegen nyelvre. PId. az imént emlitett "Déli harangszót-nak most
készül Lilleben francia, Tokióban eszperantó fordítása. -A népies
tárgyú dolgozatait népkőnyvlárakba és ifjúsági könvvtárakbe meg-
vásárdlták. .?

Írói alkotó erejének sok színű megnyilatkozásai mellett, mint
esztétikus is érdemes munkásságot fejt. ki, amint ezt a Gárdonyi
Gézáról szóló pályadíjat nyert elmélyeelő tanulmánya is igazolja.

Eredeti egyénisége különősképpen stílusában, kifejezési formá-
jában, a Balatonmenti népnyelv egészséges irodalmosításában mélyül
el. Munkássága körül valóságos Váth-irodalom fejlődött ki. Legneve-
sebb irodalmi történészei nk, eszlétáink foglalkoztek műveinek ismer-
tetéseivel. kritikai méltatásával. egyéniségének bemutatásával. Hogy
értéke átlagon jóval felüli és magasan kiemelkedő, ezt az is bizo-
nyítja, hogy több irodalmi társaság tagjává választotta.

V áth János negyedszázados írói és esztétikai müködésének be-
mutatásával megmutatta, hogy törhetetlen hittel és fáradhatatlan
munkával lehet alkotni is a magyar ugaron.

Jelen ismertetésemet azzal zárom.' hogy lstenáldotta tehetségé-
vel sokáig csillogtassa a tanítói nevet Váth János kartársunk!
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Külföldi nevelésűgyi lapokból. .
Irta: Halmai OÜvér.

3. Die Österreichiche Schule.
.Ez a folyóirel annyira érdekes, hogy röviden ismertetem tartalmi

tagozódását. " "
80 oldalas Iolvóírat. Havonként jelenik meg. Mutatványszáma

(1937 jún. havi) annyira lekötötte a figyelmemet és pedagógiai érdek-
lődésemet, hogy folyó év január l-ére visszamenőleg megrendeltem
magamnak. (Egy évre "6 P.) A lap a művészet nagy pártfogója. Min-

"den szám hoz 2-2 darab l/s ív nagyságú reprodukciót kiváló oszt-
rák, illetve más' nemzetek művészei alkotásaiból s leírja, miként
bírálandók azok el. Gyermeki színiátékok találhatók e mutatvány-
szám első lapjain. Magyarázatokkal ellátott tanítások következnek.

"o A művészeti nevelés rovatában kaptak helyet a fenti mübírálatok,
. valarnint a karton-mu~kálatokkal összefüggő kézimunka-oktatónak

szóló tanácsok -r--r- gazdagoriképekkel szemléletessé téve. Igen ked-
.. vesek a testnevelésre vonatkozó cikkecskék. Hasonlóképpen nagy
\ érdeklődésre szérníthatnek minden nevelő részéről a pedagógiai iro-

e, dalomra, körszernlére ; valamiképpen a íilmekre vonatkozó ismertelé-
sek is. Egy cikket külön is boncolgatole. Röviden. Címe: '.. " .

. Az igazi beszédre való nevelés.
Lényeges kelléknek tartja az értekezést közzétevő tanítónő a

nyelvtanítás terén a tanító részéről a helyes hangképzést és kifejtést.
Helyesnek tartja továbbá azt is, hogy az iskola megszerettesse a
gyermekekkel anyanyelvüket a maga természeti mivoltában, azaz a

, tájszólásriak ne legyen ellensége. De a jelen idők tanítójának tudnia
kell, hogy minden tárgynál és így főleg a nyelv tanitásánál föfeledat-
ként az irodalmi, a művelt társadalom nyelve, beszéde az irányadó.
Ezt" kell végeredményben lassú, de annál biztosabb idomítgatással
elsajátíttatni. , o "

A cikk tárgyaló részében igen érdekes példákat sorol fel a
nérriet kiejtésre, olvasásra.rvonatkozólag. A befejező részt arra hasz-
nálja fe Jordán Mária. hogy a komoly nevelők, buzgó tanítók részére
melegen ajánlja igen jó útbaigazítóként Stei! Ferdinánd: "Die deutsche
Sorech- und Redekunst" c. művét. Azt gondolom, mi is tanulhatunk
belőle majd sok olyat, ami az iskolai művelődésünk során mint
hiány jelentkezett mindeddig anémet nyelvvel való foglalkozásunk,
tanulrnányaink közepette. •

4. A L'Ecole c. francia tanügyi lap sajnálatosan nagy tárgyi
téved~st tett közzé az 1936. -okt. 2-ára keltezett példányában. Töb-
bek közt foglalkozik. Európa tengereivel. partjaival es hydrografiájá-
val összefoglalóan. Es hogy hol akadtam a hibára? Hát éppen ennél
az utolsó szakasznál, annak is az utolsó sorában: a Balatonunkat,
a "magyar tengert" Ausztriában találhatónak jelzi a cikkíró. Magamba
fojtott rnegütközésernnek úgy adtam kifejezést, hogy jókora két kérdő-
jelet és egy hatalmas (tiltakozó) felkiáltó jelet illesztettem a kérdéses
helyre. A világ a trianoni szerződés megalkotásakor sem volt tisz-
tában Magyarországgal, s ma a haladás irarnában éppen a világ
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legműveltebbjei (?) maradnának le? No, .de talán bizonyosan toll-
hibának jelezné a tisztelt geografus, ha felvilágosítást kérnénk tőle.
Ha hasonló tévedéseket fogok észrevenni, akkor a legközelebbi
esetet már írásban fogom elintézni. Végeredményben ennyivel mi is
tartozunk hazánknak. Szükséges-e az ilyen nevelési lap tanulmányo-
zása? Még ha nem is üti meg még megközelítő en sem a mi lap-
jaink rnértékél, akkor is érdemes megrendelni, mert éppen a' hibákra,
tévedésekre való rámutatással használhatunk sokat mindenekelőtt a
magyar tanügynek, s közvetve ' a tévedőknek is. Mert, ha az illető'
jóhiszemű figyelmeztetésben részesül majd hasonló esetekben, akkor
bizonyára megszünnek az ily óriási tollhibák is. 1

minden tekintetben meglelelő kérvényeket
veheti lígvelembe.

A "Liturgia-kántori .szolgálat" meg-
jelentése küszöbön áll. A jákfai Gömbős
Gyula szerkesztésében készült istentiszte-:
leli segédeszköz kinyorntalása azért késett, ' '
mert az érdekelt kantori szolgálatot teljesítő
tanítóság nem mutatott iránta kellő meg-
értést. Közöliük, hogya rnű kernénykötés-
ben, tehát tartós kivitelben ielenik meg.
Megemlítjük, hogy a vasi közép egyház-
megye együttes lelkészi és tanítói érte-
kezlele elhatározta, hogya művet minden
lelkész és tanító részere kötelezöen be-
szerezleti az egyházközségekkel. Leg-
utóbb még mindig csak 60 rendelés volt
együtt, ami még a nyomdai költségek lelet
sem íedezi. Felhívjuk a kántortanítói kart,
hogy az istentiszteleti szolgálatban nélkü-
lözhetetlen rnűvet minél előbb sverezze be.

A Zeneművészeti Főiskola nagyter-
mében április 3-án PeschkoZoltán orgona-
művész, a lasori templom karnagya a
Forrai kamara énekkarral 'egyült ' szép
estélyi adott, mely Peschko Zoltán or-
gonaművészetének és a kamara ének-
karn ak is megérdemelt rnűvészi sikert
hozott.

Fodor Kálmán Bach-hangversenye.
Uagyancsak művészi templomi hang-
verseny hangzott el ápr. hó 5-én agyőri
templomban. Itt Fodor Kálmán karnagy,

Mesterházv Sándor orgonista adott elő Bach rnűveket : prelu-
lelkész. diumokat, lugákat, toccatakat és szoná-

Pályázati hirdetés. A Magyarországi tákat. Ez alkalommal is tanúságot tett
Tanítók Eötvös-alapja ezuton is lelhívja arról. hogy milyen közel tudja vinni a
tagjai Iigyelmét a Néptanítók Lapja L évi hallgatóságot a nagy- szerző hatalmas
április hó l-én megjelent 7, számában müvészetének megértéséhez. Különösen
közzétett pályázati hírdetésre. Egyben az a-rnol] preludium és fl C-dur toccata
közlí. hogy csak a pályázati leltételeknek hatolt rnélyen a közönségre.

Hírek folytatása a borítéklap 3. oldalán!

GŰSY FERENC
1886-1938.

A kemenesmihályíai evangélikus gyü-
lekezet népe nagy részvéttel kísérte utolsó
pihenő helyére két hónapi szenvedés
után csendesen elhunyt szeretett igazgató-
tanítóját. Könnyesszernű. zokogó tanít-
ványsereg, betegségében is sokat emle-
getett iskolás gyermekei, Nőegylet, Ifj. és
Leányegyesület. öregedő prezbiterek, le-
venlék. tüzoltók. Tanító Egvesület. rnun-
katársak, szerettei, rokonok, barátok.
ismerősök, róm. kath.' egyházközség
vezérei, hivatalok képviselői, közéleti
lériiak, szülőlaluia : a szilsérkánvi gyüle-
kezet vezetősége és híveinek nagy soka-
sága állták körül koporsóját.

Akik csak ott voltak, mindannyian
érezték. hogy egy olyan élet zárult be,
amelyikkel Isten másokat 'gazdagított.
Lelkiismeretes hűeéggel és láradhatatlan
buzgósággal teljesített hosszú 33 esztendős
tanítói munkássága alatt Istentől kapott
lelki és szellemi kincseit osztotta ki gaz-
dagon tanítványai között az ő munka-
rnezején, iskolájában. Száz és száz lélek
őrzi, gyümölcsözteti és adja tovább az
utódoknak a tőle kapott lelki kincset,

Tanító volt, aki tanított nemcsak köny-
vekből és szavaival, hanem leglőképpen
élelével.

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

Hangszeres zene az istentiszteletben.
Irta: dr. Gárdonyi ·Zoltán.

Az evangélikus egyházi zene fénykorában a különíéle hanz-
szerek csaknem oly fontos szerepet töltöttek be az istentisztelet zenei
részében, mint a hangszerek királya : az .orgona. A barokk kor gaz-
dag hangszerkészlele nem csupán a világi zene megszólaltatására
volt hivatva, hanem a kor mélló nak találta azt Isten dicsőségének
a szelgálatára is. Ez a hangszerkészlet túlnyomóan vékony és vilá-
gos hangszínezetű hangszerekből állott: egyenes Ilótákból, az óboák
és fagótok (tehát kettős nyelvű sípok) különléle válfaiaiból (oboe da
eaeeia. oboe d' amore, Schalrney, Sordun. Ranket!. Dulcian stb.), a
tölcséres Iúvókájú Zink-ekből. szűk méretezésű trombitákból. kürlök-
böl és harsonák ból ; a vonós hangszerek közül a "viola da braccío"
(kar-hegedű) és a "viola da gamba" (térd-hegedü) családjából.

A XVIII: század második felétől kezdve az európai zene hang-
zási eszménye a vékony és világos hangszínektől mindinkább a
vastag és sötét hangzások felé tolódott el. Egészen természetes dólog
volt tehát. hogy a régi hangszerkészlet helyét egyre újabb hangszerek
fozlalták el. amelyek jobban megfeleltek az újabb kor hangzasi
igényeinek. Sajátságos jelenség az, hogyahangszerkészlet kicséré-
lődésével szinte párhuzamosan egyre jobban háttérbe szorult a hang-
szerek részvétele az evangélikus istentiszteletben. (Erdekes meg-
jegyezni, hogy viszont a katolikus egyházi zenében éppen az 1750
utáni kor hangszerkészlete felelt meg jobban az ú. n. "zenés misék "
komponistáinak : Haydnnak, Mozartnak, Schubertnek.)

Magyarországi evangélikus gyülekezetekben ma az a helyzet,
hogy vagy csak nagy ritkán - és rendszerint nem liturgikus jelleg-
gel - szólal meg az orgonán kívül más hangszer a templomban
(pl. esküvő alkalmával); vagy pedig az egyházi közfelfogás egy-
szerűen száműzi a hangszereket, és csupán az orgonát tartja isten-
tiszteleti zenélésre méltó nak. Ez a felfogás nem kis részben annak
a túlzó puritán szellemnek a hatására alakult ki, amelyik a ternp-
lomokban a díszítéseket. festményeket és szobrokat mellőzni igyeke-
zett, és amelyik a magyarországi evangélikus liturgia elszegényedé-
séhez is. hozzájárult. .

"Hegedüszó a templomban? Hát csak nem lehet megtűrni.
hogy azon a hegedűn muzaikáljanak \ a templomban, amelyiknek a
hangjaira a korcsmában táncolnak, meg duhajkednak 1" Erre az
ellenvetésre egyik kartérsunk kitűnően visszavágott: "Ugy ám; de azt
meg lehet-e tűrni, hogy a templomban ugyanazzal a szájjal énekeljenek
Istent dicsőítő éneket. amivel másszor a korcsmában káromkodnak?"

Az anekdótaszerű eset rávilágít az igazságra: nem a hangszer
nem méltó az Isten házába, hanem az, amit általa megszólaltatnak!
És ez vonatkozik nem csupán a hegedűre, fuvolára, vagy gerdon-
kára, hanem teljes következetességgel az orgonára is. Mert vajjon
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rnelvik eljáras való kevésbbé a templomba: az-e, ha Buxtehude
vagy Bach valamelyik kantátája keretében óboa vagy hegedű szól
a kóruson, vagy pedig az-e, ha szigorúan kitiltunk ugyan minden
egyéb hangszert az orgona mellöl, de az orgonán triviális viiagi dal-
lamok, vagy "hatásos " operarészletek hangzanak el?

Kétségtelen, hogy az orgonának minden egyéb hangszerrel
szemben jelentős előjogai vannak a templomban. Ennek történeti,
liturgiai és esztétikai okai vannak, amikre ezúttal nem térhetek ki.
Csupán arra szükséges okvetlenül utalnom, hogy a régebbi időkben,
amikor az evangélikus istentisztelet keretében különféle hangszerek
is szóhoz jutottak: az orgona a legtöbb esetben mégis nélkülözhe-
tetlen volt, mint állandóan kísérő fundamentom, vagy amint a régiek
nevezték: generálbasszus. A hangszerek, mágánénekhangok szólarna,
a kórus, a gyülekezeti ének mind-rnind erre támaszkodott mintegy
másfél évszázadon keresztül (kb. 1600-1750). Ha az orgona nem
önálló, hanem csak ilyen alátámasztó szerepet kapott, akkor-a szó-
lamából rendszerint csak a basszust írta ki a szerző, a hozzátartozó
harmóniákat pedig rövidítve: számjelzésekkel adta tudtára a játszó-
nak. Nem. is lehetett számottevő orgonás. aki nem tudott számozott
basszust (generálbasszust) lapról játszani!' .

A teljesség kedvéér! utalok még az evangélikus istentiszteletben
előforduló hangszeres zene egyik különleges formájára: a harsona-
karra. Ez régente, mint toronyzene volt használatban, újabban pedig
inkább csak a tábori -s egyéb, a szabad ég alatt végzett istentiszte-
letek közének-kísérője gyanánt van némi jelentősége. Néha üstdobok
is szerepelnek benne. A harsona-kar a korálok ritrnikusabb éneklé-
sének lehetne hatékony eszköze s mint ilyen, a jövőben több figyel-
met érdemelne. -

Az istentisztelet keretében törtértö hangszeres zenélés pártolá-
sának a legfőbb feltétele tehát az. hogy a hangszeren vagy hang-
szereken előadott zenemű méltó legyen az Isten házához. Ezen túl--
menően azonban még a jó ízlés is szab korlátokat. Legyen bár tar-
talmilag egyházias valamely kompozició: -mégsem szólallatható az
meg templom ban a következő hangszerek valamelyi kén : zongora,
pianínó, cimbalom, citera, hárfa, gitár, bendzsó, xylophon, tárogató,
saxophon, piszlón, kézi-· és szájharmónika, okarina. duda.

/

*
Kórusok pünkösdre.

1. Franck-Lützel : "Jövel Szenilélek. égi láng". 4. V., k., 1935. V.
Ugyanaz 3. K, k. (Palme), 1936. IV. -

2. (Korál) "Dicsőség mennyben Istennek". 3. Gy. és 4. F., mind-
keltő k. (Gárdonyi), 1935. VI. .

3. (Korál) "Szívem szerinl, Uristen ". 3. Gy., k. (Gárdonyi),
1935. VII.-VIlI. .

4. (Korél) .Áldied, én lelkem, az Urat". 3. E., k., 1936. Ill.
5. (Korál) "Dicsérd én lelkem a dicsőség örök királyát". 3. E.,

k., 1936. Ill. -, . .
6. Scheidt S.: ,,0 vígasztaló Szentlélek". 4. V., k., továbbá 3.

E., k., (Hamar), 1936. V.



200
7. Praetorius M.: "Dicsőség az Istennek". 3. V. (esetleg F., vagy

N., azonban Gy. nem)' kn. 1937. IV.
8. Gumpelzhaimer A: "Istent dícsérd énekkel". 4. V., kn. 1937. VI.
9. Schütz H. : ,:,Emberek. örvendezzetek", 4. V., k., 1937. IX.
10. Othmayr G.: "Örvendezem". 2. E., n., 1937. X.
További pünkösdi férfikarokat mai hangjegyrnellékletünk tar-

talmaz.' G.
*

Hangjegymellékletünk.
Mai számunkhoz 8 oldalnyi hangjegyet rnellékelünk, ami az

idei költségvetésünk szerint 4 hónapi (rnáj., jún., júl., aug.) anyag-
nak felel még. Több oldalról megnyilvánult óhajnak lettünk eleget,
midőn ezt a rnellékletünket csaknem teljes egészében férfikaroknak
szántuk. Noha meggyőződésünk szerint esztétikai szempontból a leg-
szebb férfikar sem ér annyit, mint a legegyszerübb vegyes kar : mégis
ezúttal aránytalanul nagy teret adtunk a Férfikarnak. mert egyházi
kórusainknak aránylag nagyrésze még mindig csak férfiakból áll.
Hangjegyrnellékletünk tartalma a' következö.

1. Pünkösdi férfikarok. '
1. "Jövel; legfőbb' vígasztaló nk ". Szőveg : Dt. Ékv. 243. .sz , 1.

és 2. v. Dallam: "Warum sollt' ich mich denn grámen" ("En lel-
kem, miért csüggedsz el") ritmikus alakja. ,

2."Aldolt Szeritlélek. vezérünk". Szöveg: Dt. Ekv. 242. sz.
1. v. Dallam: "Schmücké dich, o liebe Seele" ("Készítsd magad,
kedves lélek") ritmikus alakja. .

3. "Jővel Szeritlélek Úristen". Szöveg: Dt. Ékv. 236. sz., 1. v.
Dallam: Kapi Kkv. 265. sz.

Mindhárom kerálnak könnyű, négyszólamú férfikari, lelétie
dr. Gárdonyi Zoltáhtól. ' ,

Il. KiJ1dermann Joh. Er?smus (1616-1655): "Ne csüggedj el,
kicsiny sereg". Szöveg : Ot. Ekv. 259. sz. 1. és 2. v. Előadásához
két közepes magasságú női énekhang, két dallam-hangszer (fuvola.
oboa, vagy hegedű) és egy akkord-hangszer (orgona. vagy harmó-
nium) szükséges. A két dallam-hangszer 12 ütemnyi elő-, illetve
kőzjátéka elengedhetetlen (a régiek "ritornell"-nek: visszavezetés nek
nevezték). Ugyeljünk az énekhangok néhány ütem en át tartó szólarn-
keresztezésére. Az egész darab nehézségi foka minden tekintetben
egészen könnyű. Elöadbató bármi kor, különösen pedig a reformáció
ernlékünnepén, vagy gyámintézeti istentiszteleten.

,Ill. Gárdonyi Zoltán: "Harmadik magyar graduál-ének". Szöveg :
Dt. Ekv. 425. sz" 1. és 4. v. (Balassa Bálint éneke.) Közepes nehéz-
ségű négyszólamú férfikar orgonával. Az orgona nem kísér, hanern
önálló szerepe van. Szükség eselén harmóniummal is előad ható, de
akkor az orgonán pedállal játszandó részeket egy másik játszóra
kell bízni; fontos továbbá. hogy a harmónium billentyűsorán meg-
legyen a háromvonalas "d" is. A darab szövegének általános tartalma
folytán az egyházi év bármelyik szakában beilleszthető az istentisz-
teletbe. Előadási időtartama kb. 5 perc. G.

Nyomatott Garab József könyvnyomdájáben, Cegléden.


