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A jutalom.
II. Korinth. 5. 10: "Nekünk mindnyájunknak meg kell

jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy
kiki megjutalmaztassék a ezerint. amiket e
testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt."

A te nevedben kezdettük ez évet és a te nevedben fejezzük
is be azt, örökkévaló Isten! Mélységes hála kél most szivünkben
és alázattal hajtjuk meg fejünket előtted. Hálatelt szivve] köszönjük
meg neked, hogy kézenfogva vezettél el idáig. Jó és gonosz napok,
öröm és bánat, reménység és búba] váltakoztak előttünk és mi min-
dig megláttuk azokban a te kezed munkáját és bölcs vezetés ed hoz-
zánk való jóindulatát. Megtartottál. megmentettél bennünket, meg-
óvtál sok veszedelemtől, s amikor fáradt lábunk már-már lankado-
zott az igazság útjain való járásban, te adtál új hitet, reménységet
és bizalmat, hogy lelkünkkel a magasba szárnyalhattunk, hogy
onnan erőt és vigaszt merítsünk a további küzdelmekre. Kicsinyjeink
is növekedhettek testben, lélekben, Isten és emberek előtt való ked-
vességben. Mindezt alázatos szivvel köszöniük meg neked, óh Uram!
Aldiuk a te jóságodat és szereteledet, hozzánk való nagy irgalma-
dat és kegyelmedet. .

De most számot kell adnunk sáfárkodásunkról. Vonuljon el
igaz lelkiismeretünk vezetése mellett, őszinte vallomással a mult, a
te szent szemeid előtt. Hiába akarnánk bármit is elhallgatni vagy
takargatni: te tudsz mindent, merl te láttad minden cselekedetünket,
hallottad minden egyes' szavunkat; előtted végeztük munkánkat, a
te szent angyalaid segítségét kértük nap-nap mellett, s te bizonnyal
el is küldötted őket, s ök most talán vádlóinkként állanak előttünk,
s mi lehajtott fővel, szótalanul állunk meg teelötted, mert nincsen
semmire sem mentségünk! Hozzád folyamodunk: igazolj te magad
bennünket! Te irgalmas vagy és kegyelmed végtelen! Ne szegd
kedvünket, de ha megérdemeljük, büntess bölcs belátásod szerint!
Nevelj, oktass most is! Tudjuk, hogy csak azt kéred számon tőlünk,
ami a tiéd: a te talentumaidat. Oh, vajha hallanám áldó édesatyai
szavadat: "Jól van, jó és hű szolgám, kevésen voltál hű, sokra
bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe 1" Ilyen jutalmat adj
nekem, én édes Istenem 1 Amen. F. J.
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Szabálvrendeleteink.
Az Egyházi Törvény nyomán szükséges szabályrendelet-alkotás

munkája megindult. A népiskolai vonatkozású munkálatok közül
készen áll az iskolai rendtartás és tanulők fegyelmi szabályzata. az
igazgatótanítók jog- és hatáskörére vonatkozó szabályrendelet-terve-
zet. Ugyancsak készül a tanítók vallástani vizsgajára és lelkészi
teendők végzésére való képesílésére vonatkozó szabályrendelet-
tervezet. A tanítók szolgálati szabályzata. a tanítóválasztási szabály-
rendelet a további munkálatok során kerül összeállításra. ugyancsak
az iskolalátogatás! szabályozó rendelet-tervezet. A fontosabb mun-
kálatok az iskolaügyre vonatkozólag az itt felsorolt tervezetek elké-
szítésével kerülnek kivitelre.

A két első tervezetet lapunk nyári kettős számában kézöljük
s már most felkérem tanítói kerunkat. hogy tekintse át e munkála-
tokat s alkossa meg róla véleményét. Amennyiben talál oly észre-
vételt. amely lényeges módosítást kívánna, hozza az! az országos
egyesületi elnök tudomására. hogy az! felhasználva a bizottsági tár-
gyalásoknál az előadó értékesíthesse, ' .

A rendtartásnél igyekeztem összefoglalni mindazokat a teendő-
ket. amelyek minden iskola vezetöiére. tanítójára nézve szükségesek
ahhoz. hogy tanítói teendőit. az iskolai nevelő-oktalés zavartalan
biztosításával teliesíthesse. Evégből nemcsak az 1921. évi XXX. tc.
rendelkezései s Egyházi Törvényünk pontjai alapján készült a ter-
vezet. hanem belefoglalta a megbízott a mai napig kiadot! lénye-
gesebb miniszteri rendelkezéseket s azok végrehajtására tett tan-
felügyelői stb. intézkedéseket is. azok határidejének feltüntetésével.
A munkálat így kellő tájékoztatás! nyujt az iskolai rendtartás bizto-
sítására s mindaddig teljesen útbaigazít ja a tanítót, amíg újabb mi-
niszteri intézkedésekkel az kiegészítésre nem szorul.

A szerkesztő törekvése az volt. hogy az útmutatás mellett ne
kösse meg teljesen az oktató kezét. hanem irányítást adjon s e
mellett módot nyújtson a helyes pedagógiai érzék érvényesítésére is.
Természetesen mindez csak a fennálló egyházi és állami törvényes
rendelkezések keretei között történhetik.

Tökéletes alkotás nincs. Bármennyire törekszik is minden meg-
bízott a Iezhatározottabb s legrészletesebb pontokba foglalni. keretbe
önteni a törvényszabta rendelkezéseket : felsőbb hatóságok s az érde- .
kelt tanítóság részére egyaránt. mindig maradnak nyilt kérdések.
amelyeket az élet sokoldalúsága vet föl s annyira szétágazók. rend-
kívüliek. hogy azokat mind pontokba foglalni nem lehet. Különösen
ilyen kivételes, mondhatnók nyitva maradt kérdések felkutatását s
annak tudomásuladásá! kérem a tervezetek átolvasóitól, hogy fel-
használva. mennél alaposabbak s közmegelégedés! kellők legyenek
a munkálatok. Legyen a közös munkán Isten áldása és hozza meg
gyümölcsét evangélikus népokta!ásügyünk munkásainak fáradozása
nyomán egyházunk s nemzetünk javára, mindnyájunk boldogulására.

Tanítótestvér, tettél-e már valamit a Gyógyház érdekében?
Siess, nehogy temiattad bukjon el a jó ügy!
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Nemzetnevelési feladataink.*)
A soproni szabadegyetemen előadta Rozsondai Károly tanítóképző-int. igazgató.

A nemzetnevelés kérdése sokkal nagyobb fontosságú, mint
amennyire társadalmunkat s arra legilletékesebb középosztálvunkat
foglalkoztatja. Sok, egymással összefüggő feladatról van itt szó. Gyö-
keresen kifejteni a. kérdést egy ilyen előadásban nem lehet. De arra
igyekszem, hogyaleglényegesebbeket érintsem. Gondoletébresztés
a célom.

Vessünk rövid pillantást a multba.
Nemzetünk sorsának irányítása, fejlődésének. jövőjének alaku-

lása, szellemi állapota nemcsak a politikusokat foglalkoztatta, hanem
írókat. nevelőket, a nevelésről tudatosan gondolkodó sok kiváló,
aggódó magyar szellemet, .

A nemzetnevelés tisztázását, célkilűzését, részletfeladatait, meg-
szervezését - nem ugyan a mai tudományos rendszerezésben -
de régen boncolgatták látó magyar lelkek.

Zrinyi Miklós, a költö, a magyar nemzet európai helyzetét
tisztán látta. Ne bántsd a magyart! - kiáltja oda a népeknek. De
azt is megmondja, hogy legyen kezünkben a kardunk. Eleget tapasz-
talt ahhoz, hogy magunkrautaltságunk tényét hirdesse s az öncélúság
munkálását követelie. Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók -
mondotta Zrinyi. Bízhatunk magunkban,' van jövőnk, ha bűneinket
megismerjük és leszámolunk velük. Zrinyiben tudatos volt a katonái-
és politikai nemzet fogalma. Ma is vezetőnk lehetne.

Apáczai Cseri János, a kiváló erdélyi professzor panaszkodik,
hogya magyar nemzet szemén hályog van. Ha elgondolását meg-
valósítják, akkor az országnak esv évszázad dal előbb lesz teljes
egyeteme. Magyar Enciklopédiája 50 évvel előtte járt a hasonló
német műveknek. Nemzete kultúrájáért égő, önmagát emésztő lélek
volt. Első, tisztalátású kultúrpolitikusunk. Apáczei számára a nemzet
már szellemi és erkölcsi közösség. .

. A nagyok között is legnagyobb .gróf Széchenyi István. Arany
állapította meg róla: Ö az, ki által leltünk és vagyunk. Széchenyi
mez -ezl mondotta magáról: Jogom van Magyarország felett tanár-
kodnom. Széchenyi a nemzet legnagyobb nevelője. Különösen is
lelkiismeretünkre helyezeridő a nemzeti önismeret követelése. Létünk
feltételeit, nemzeti életünk értelmét, célját és értékét ő jelölte meg.
Nézzük Széchenyi góndolatainak sorsát. Széchenyinek a nevelésről
alkotott gondolatait a magyar neveléstudományi irodalomban Imre
Sándor egyetemi tanár képviseli a legnagyobb erővel, Kár, hogy
Imre Sándornak a nemzetnevelésre vonatkozó, a nemzet sorsáért
aggódó, nagy felelősséggel és erkölcsi bátorsággal megírt tanítésait
pedagógusaink és kőzvéleményünk nem ismeri jobban. O már a
háború előtt tisztán látta a veszedelmeket, s sok fájó látásának
valóraválását kellett megérnie.

Az utóbbi évtizedben Szekfű Gyula is jelentékenyen hatott

. *) Kivonetos közlés : egyben Makkai Sándor: Magyar nevelés. magyar rnű-
veltség c. műve gondolatainak ismertetése is.
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közvélernényünkre. A nemzeti önísmeretef, társadalmunk egészséges
- átalakulását szolgáliák írásai, s külön figyelmet kelthetnek azok a

megállapításai, melyek kőzéposztályunk hibáira, mulasztásaira és
teendőire vonatkoznak. A mai Széchenyit tolmácsolia egyik kőnyvé-
ben külön is. .

Komis Gyula is nagy részt vett a nemzet művelésügyi kérdé-
seinek ezirányú tisztázásában.

Általában a háborúutáni nevelésügyi, kultúrpolitikai fejlődés,
melyeknek egyik lelkes mozgatója gróf KleQelsberg Kunó volt, az
ú. n. neonacionalismus eszmeköréből fakadt. Klebelsberg sokszor
'hlvatkozotl a neonacionalisrnusra, s Széchenyi szellerrrét idézte.

Széchenyi mellett hatalmas nemzetnevelő egyéniségek báró
Wesselényi Miklós és báró Eötvös J6zsef. A nemzetiségi kérdés
veszedelmeinek elhárításáról Wesselényi írt megszívlelendőket. Eötvös
állam bölcseleti s kultúrpolitikai műveinek eszméit két minisztersége
alatt igyekezett megvalósítani. De tapasztalnia kellett, hogya magyar
államférfinak nemzetépítő útján nagyakadályokkal kell megküzdenie,
s a tartalmas gondolatok, építő szándékok mennyíre nehezen vált-
hatók valóra. .

Karlársaink közül jelentékeny örökséget hagyott reánk Prohászka
Ottokár is. Nagy magyar volt, szociális beállítás ú lélek. A neveléssel
kapcsolatban ezúttal azok a bölcseleti vonatkozású megállapításai
érdekelnek, melyeket a tudós értékéről, az emberi szellem meg-
ismerő tevékenységéről tett. '

Sokat 'volt képes meglátni és sokat kellett megtapasztalnia
Makkai Sándor volt erdélyi református püspöknek, az erdélyi magyar-
ság összeomlásunk utáni vezérszellemének. Elhagya!ottságunk, s a
kisebbségi magyar sors minden keserve, egyben személyes élet-
tapasztalata is volt. Meg kell éreznünk, hogy Makkain keresztül igaz
magyar helyzetismeret és lelkiség szólal meg; s messze kell han-
goznia ama tanításának: ölfelé tépetten is egyetlen magyarság
vagyunk, s első és legfontosabb tennivalónk a magunk reviziója.
A magyar nevelésről és magyar műveltségről alig pár hónapja írt
egészen a mának szóló tanítást. . . -

Ezen rövid történeti és irodalmi hivatkozás után kiváltkép
Széchenyi, Imre Sándor, Prohászka Ottokár, s nagyobbrészt Makkai
Sándor elgondolásai szerint igyekszem a nemzetnevelés kérdését
összefoglalni. Nem én fedeztem fel a megoldást, de én is vallom.
Meggyőződhetett helytállásukról más is, aki a magyar életen gon-

• dolkodott. lgazságunkat bebizonyította súlyos tényekkel a jelenünk is.
** *Az események gyökerei és következményei rnélyebbre nyulnak,

.. mint ahogy mi azt látni tudjuk. Jelenünk a mult sok eseményének
következrnénye és máris magában hordja, alakítja, okozza a jövőn-
ket. Nincsen kikapcsol ható, felelőtlen időszak és történés. A magyar
nemzet talán a mi korunkban éli létének legnehezebb szakaszát.
Eddigi világunk elmult. Meg kell látnunk más világunkat, még ha
keserves is és a helyzethez kell szabni életünket, ha élni akarunk.
Sorskérdéseket szegez nekünk a jelenünk, s gyökerestől kellene" meg-
újulnunk. Más-nemzetektől jóformán semmit sem várhatunk. Esetle-
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ges pusztulásunk senkit sem érintene mélyen. A megmaradt csonka-
országra adolt esetben szívesen vetnének sorsot a szomszédok.
De a gondviselésnek, amely eddig vezetett, célja van a magyar
nemzettel. Nemzetek életében súlya csak az önerőnek van. Ezt a
fegyverkezések mai irtózatos versenyében még világosabban kell
látnunk Magyar mivoltunkat kell újra értelmezni és kimunkálni ..
Kialakításunkat igazán senki mástól nem várhatjuk, s nem képes
reá semmiféle politikai szövetség. A magyarságnak szellemi egységbe
kell forrnia. Ha területileg, politikailag széltagolt is a nemzet. de a
lélek, a jellem, a nyelv, az erkölcs, a kultúra azonosak. Ennek' az
azonosságnak össze kell tartania és fenn kell tartania a nemzetet a
mai nehéz korszakon át. Fordulóponton vagyunk. Legégetőbb fel-
adataink a következők : .

Olyan magyar nemzedék kell, amely

több önismereltel és önbírálattal rendelkezik
egyéni és nemzeti bűneivel "leszámol. .
a mult tanulságait meg tudja szív lelni,
nem beszél sokat, hanem cselekszik,
a társadalmi ellentéteket eltünteti,
rnegteremti a magyarság igazi, belső egységét,
végrehajtja a magunk revizióját l

Ebben és csak ebben az esetben leszünk. méltók arra, hogy az
elszakított területek népességének legalább egyik része ezután is
vágyakozzék a velünk való egyesülésre. Ekkor követelhetjük joggal,
hogy fennmaradásunk szükségszerűségét, nélkülözhetetlen voltunkat
mindenki elismerje itt Középeurópa népei között.

, Ennek az új magyar lelkiségnek, az új nemzetnek kialakitását
vámók a neveléstöl is.

A nevelői munka egyik főkérdése : milyen az egyén, az egyes
• ernberek és a közösség viszonya. Az ember u. i. egyén is, de társas

mivolta nélkül mégsem ember. Csak közösségben van célja és ertelme
az emberi nyelvnek, az erkölcsnek, kultúrának. Az állatok túlnyomóan
az ösztönök kényszere alatt élnek, az embernél a természeti kény-
szerűség fölé az erkölcsi parancs, a szellem törvényei lépnek. Az
emberbe Isten lehelte a lelket. Az embernek fel kell ismernie létének
értelmét, célját,· s azt tudatosan kell betöltenie. Öntudatos lény élete
csak céltudatos élet lehet. Hogy kapcsolódik a nevelés az életbe?
Ugy, hogy az élet célja egyben célja a nevelésnek!

Egyén és közösség tehát kölcsönösen feltételezik egymást. A
nevelést a közösség végzi. s a nevelés olyan, amilvenné a közösség
teszi. A közösség viszont olyanná alakul. amilyenn é az egyesek
képesek lenni. A nevelés célja az egyének s ezáltal ~ közösség
előbbre vitele a tökéletesedés útján. Elégedjünk most meg ezzel a
legáltalánosabb célkitűzéssel. mert a részletes elemzés messzire
vezetne. Kérdés. már most az: melyik közösség legyen a nevelés
legfőbb intézője?

A közösség nem mondhat le egyetlen egyénről sem. A nevelést
csak az a kÖZÖSSégi alakulat szervez heti egyöntetűen, amely meg
tudja valósítani- a következöket :
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~$ ., Mindenkil nevel. A nevelést mindenkire kötelezővé teszi. A
Közösségbe való tartozást mindenkinek érezni és tudatosan vállalnia
l~eII.A nevelés adjon lehetőséget az egyének egyéniségének kifejlő-
désére, mert minél fejlettebb az egyén, annál fejlettebb a közösség.
A nevelést semmiféle melléktekintetek: önzés, hatalomvágy, politika
és egyéb okok ne gátolhassák meg. .

A nevelésnek ezeket az általános érvényű követelményelt csak
a nemzeti közösség biztosíthatja. A nevelést tehát a nemzet szervezi
meg ~z államhatalom által. Kötelesség- és hivatásszerűen a család
és aZ

I
egyházak is nevelnek; az ő nevelőmunkájuk azonban nem

járhat' a nemzeti közösségből való kiszakadással.
.' Az emberi lét- alapviszonya az Istenhez való viszony. Az isteni
tényezőt a nevelésben az állam ne akarja pótolni: ez az egyházak
hivatása. A nevelésnek állami megszervezése azonban nem hatalmi
erőszak, hanem mélyen átérzett és megkivánt kötelesség akkor, ha
a nerazet tagjai testvéri közösséget alkotnak.
-,< Századokon át hárult a nevelés munkája túlnyomóan az egy-
há~akra. Annak hangsúlyozása, hogy döntő fórum az állam, újabban
'~lön0sképpen Klebelsberg és Hóman miniszterek kultúrpolitikájában
futott kifejezésre:. Talán hatottak ebben a tekintetben a mai európai
áramlatok is.

A nemzeti szellem feltétlenül egvsézefkövetel. legalább is egy
bizonyos fokú egységet. Ezt más nem szervezheti, szabályozhaha,
érvényesitheti és védelmezheti, mint a nemzetí állam. Bármelyik
kisebb közösség lenne a nemzeten belül a nevelésügy egyedüli
irányitója. abból a nemzetnek kára lenne. A nevelést az egyházak
számára addig a határig kell biztosítani és óhajtani, amíg nem esik
az egyház a felekezeti öncélúság, az elzárkózás, a kizárólagosság
nemzetelleríes bűnébe.

Az egyházi és világi hatalmat itt sem szabad összezavarni .
. Ebben az .értelemben az egyházi közösség is, amelynek kezé-"

ben nálunk a legnagyobb nevelői munka van, csak a nemzeti
közösségnek alávetett alakulat lehet. <

Viszont, hogy az állami mindenhatóság milyen gyilkoló vesze-
delernrné lehet, azt mutalja a szovjet példája.

Es mivé lett volna az elszakított rnaayarság, ha a templomai
mellett nem lettek volna felekezeti iskolái ? A kisebbségi magyarság
fenntartásában a vezetőszerepel ma az egyházak töltik be.

Mikor lesz a közösségből nemzet? A nemzetet az öneszrnélés,
önérzés, önelhatározás, teremti meg és tartja életben. .
. Kérdés: van-e megfelelő fokú magyar nemzeti tudatosság?
Átjárja-e ez a' nemzet minden tagját? Van-e ennek kővelkezlében

képesség és készség' a nemzet hűséges, önzetlen szolgálására ? Nin-
csenek-e sokan olyanok, akikre nézve a nemzeti közösség létezése
és értéke homályos? Nincsenek-e olyanok, akik a nemzethez való
tartozásnak csak El terhét érzik, de áldásait, erősítő, felemelő voltát,
hasznát nem látják? Csak nézzünk ezeknek a kérdéseknek a rné-
lyére őszintén s be kell látnunk, hogy rengeteg volna a tennivalónk
s a nevelés bonyolódik már politikai és gazdasági kérdésekkel; ami
végeredményben erkölcsi terüle! 1 .



igy tehát tulajdonképpen az lenne Et névelesünk feladata: tegye
igazán nemzetté a magyart; teremtse meg szellemi, lelki, valóságos
egységünket. Ennek nagy akadályai vannak; olyan akadályok is,
amelyekről nagyon nehéz beszélni. Oe azt érezzük és tudjuk, hogy
nyugtalan a társadalmunk állapota. A szociális reformok állandó
hangoztatása is ezt bizonyítja ..

A reánkzúdult világkatasztrófa sok mindent gyökeresen felfor-
gatott. Egész szellemi életünk átrendeződött, de még sok mindennek
kell átrendeződnie. Az államok lázasan szervezték át köznevelési
törvényeiket. Ezeknek a Iőrvényeknek az alapgondolata éppen az,
hogya nevelésnek az egész nemzet társadalmát fel kell ölelnie.

A nevelés egységének, a szükséges mértékű egységének - de
nem az uniformizálásának ! - biztosítják a mi legújabb törvényeink
is; így pl. az 1935. é. VI. tc., me ly a tanügyi közigazgatásról szó].
Indokelásában ezt olvassuk: ..Törvény javaslatom a nemzeti műve-
lődés egységének alapelvéből. az egységes nemzeti világnézet kiala-
kitásának szükséges voltából indul ki s ehhez képest az iskolai
nevelés el vi egységének biztosítására törekszik". (Vége köv.)

Sopron és a Nyári Egyetem.
Irte: Tállyaí István Sopron.

Sopron hazánk legkisebb egyetemi városa. Egyetemi város,
mert hiszen az iskolavárost két egyetemi fakultás díszíti és e jellegét
még növeli a Müszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által rendezett
(J 937 augusztus 1-17) Nyári Egyetem. Nekem, ha Sopronra gon-
dolok, mindig Jena jut eszembe gyönyörű szép környezetével és
Ferienkurse-jaival. Világhírű egyeteme mellett e kettő képezi Jena
vonzóerejét, se kettő legyen Sopron nak is a vonzóereje, amelynek
fekvése és iskolaváros jellege annyira hasonlít a ..Saaleparti Athen-
hez", hogy ennek analógiájára .,lkvaparti Athennek" nevezték.

Pécsról mondják, hogy hazánk Heidelbergje. Ha Így van, akkor
joggal mond ható Sopronra: hazánk Jenaja. Különösen érezzük azt,
ha a Löverekröl (villás, erdős' negyede a városnak) közelitjük meg,
vagy valamely magaslatról gyönyörködünk a város színes képében.
Más városban lehetnek nagyvárosiasabb részek, nagyobb forgalmú
üzletek, de nem találjuk meg együtt sehol sem, amit ez a gyönyörű
város nyújl : jó levegőt, páratlanul ápolt vidéket, szép sétányait,
erdeít, ritka szép kirándulóhelyeit, s a kuIturváros minden komfortját.

A szelíd tájképek váltakoznak vadregényes részletekkel. Az
erdőszegélyezett Löverkörút, amelyen a két elegáns, hatalmas Lőver-
szálló pompázik, a Pinzpihenőtől kiindulópontja a szebbnél-szebb
kirándulóhelveknek ; a várromot utánzó Károlymagaslati kilátótorony,
a Muck-kilátó, a Várhely mind csalogatják a természetkedvelő közön-
séget, mig a Tacsiérok, a Túristaház, Tolvajárok, füzesek, Ikerárok.
kövesárok a közelebbi vagy távolabbi sétákat kedvelő nyaralókat
fogják vonzani. S mindenütt elegáns helyek, ahol olcsón és jól lehet
uzsonnázni, sőt rnint pl. a Muckon épült István-szállóben - meg
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is hálni. A másik oldalon ismét ott van a Bécsi-domb, majd a
Hubertus,- amelynek a vendéglőjéből tiroli kép tárul elénk, majd
maga a Fertő, a rákosi kőfejtő és a híres Mithrász-barlang.

A várossal egybeépült Bánfalva a hegyen épült karmelitazárdá-
val, egyike a legszebben fekvő helységeknek. különösen, ha a
Nádormagaslatról vetjük rá tekintetünket. Nos és a szép Brennbergi-
út, amely Brennbergbe vezet, ehhez a Sopron hoz tartozó szénbánya
telephez. / .

Azt hiszem, aki csak néhány hete! töltött Sopronban, felejthe-
tetlen élményekkel gazdagodva fogja elhagyni ezt a várost, amely
valósilgos kis bijou, kis ékszer, ritka alkotása a jó Istennek.

S mindehhez a sok történelmi, irodalmi emlék, amely Sopron-
hoz fűződik. Erről a multról beszélnek a házak művészi ernléktáblái.
amelyekre minduntalan bukkanunk. Ismét akárcsak Jeneban. Hogy
az irodalom kedvelése ma is élénk. azt mutatják az erdők találó
verses táblái, amelyek Petőfi, Vörösmarty, Széchenyi, Tompa, Kölcsey,
Kisíaludv Károly és Sándor, Ady Endre, Mécs, Sík stb. verseit örö-
kítik meg. A. városban megfordult nagyokról nagyon sokemléktábla
tanúskodik: Petőfiról több .helyen (a legszebb a polg. Iiúiskolán),
Lisztről, Széchenyiről, Gyóniról, Goldmarkról. Lehárról, IV. Kárelvról.
az 1681.-i soproni országgyűlésről, Kolbenheyerről. Berzsenyiről, Kis
Jánosról; Rákosi Jenőröl. Révairól. Fényi csillagászról stb. Szebrot
pedig kapott: Széchenyi, Liszt stb. Említésre méltók a műszaki és
gazd. egyetem, illetve bánva- és erdészeti főiskola volt kiváló profesz
szorainakmellszobrai. továbbá a Iiceum történetében szereplő Deák-
kút díszes emlékműve. .

Mit említsünk még Sopronról ? A Kelostor-utcát régi épületekkel.
a szép gót bencéstemplomot a Kapisztrán-szószékkel, az Eggenberg-
házat a szószékkel az udvarban, a Szt. Háromság-teret a régi Lack-
ner- és Stornó-házakkal, az utóbbiban Mátyás királv is lakott, avagy
említsük a bájos Tómalmot és az elegáns Löver-fürdőt, mindezek
az itt nyaralőkban tanulságos és kedves emlékeket fognak hagyni
akkor, ha már eltávoztak Sopron ból. Vonzóerőt, amely újra-újra
visszahívja őket ide. .

Nincs város, melyben a felüdülés után vágyó lélek jobban pihen-
hetne, minl Sopronban és ahol mindenirányú igényeit jobban kielé-
gíthetné. Nemcsoda, hogy - amikor más iskolavárosban rnegszűnik
az élet - Sopronban megélénkül s minden oldalról felkeresik, hogy
magukbaszívják erdeinek ózondús levegőjét.

S mindehhez a sok széphez, amit e város nyujtani képes,
csatlakozott a mult tanév végén először a Nyári Egyetem. Jogosan
állapltották meg az aug. 17-én lefolyt záróünnepélyen, hogy ennek a
rendezését .teljes siker koronázta. A hallgatók nemcsák kitűnő elő-
adók révén váltak gazdagokká lelki kincsekben. hanem a Nyári
Egyetem vezetősége s vele karöltve az Idegenforgalmi Iroda igaz-
gatósága mindent megtett. hogy az ittlévők a legkellemesebb emlé-
kekkel váljanak meg SoprontóI.'

A résztvevők számára a részvételre való jelentkezés egyszerű-
sítése végett rninden információt az Idegenforgalmi Iroda intézte
dijtalanul. A beíratkozási díj 8 P volt; soproniak 4 pengőt fizettek.



Egyéb díjat fizetni nem kellett. Családtagok külön beíratásí : díjat
nem fizettek. ldeutazók vasúti kedvezményben részesültek. Olcsó
ellátást és lakást az Idegenforgalmi Iroda biztosított. Ellátás napi
3 P-től 4'20 P. napi háromszori étkezésseI. Szállás: szállodákban
napi 3-6 P; magánlakásokban 2-3 P; diákszállókban P 0'50-1'50.

Augusztus l-én d. e. 10 órakor volt az ünnepélyes megnyitó,
amelyen a rektor, majd a soproni fakultások dékánja beszélt a hall-
gatókhoz és a polgármester a város nevében üdvözölte a Nyári
Egyetemet díszes közönség és a város előkelőségeinek jelenlétében.
Délután dr. Sopronyi Thurner Mihály polgármester a városi mozgó-
színházban előadást tartott Sopronról és ..Soproni Szimfonia" cím éri
a régi- és modern Sopron! mutatta be vetített képekben. Este a város
a Nyári Egyetem hallgatóinak tiszteletére kerti ünnepélyt rendezett
az Erzsébet-kertben. .

A Nyári Egyetem elnöke dr. Czettler Jenő őnagyméltósága volt,
míg igazgatója: dr. Romwaller Alfréd egyetemi tanár. A hallgatók
száma: 500. Estélyek, összejövetelek, közeli és távoli kirándulások
azt hiszem igazi élménnyé tudták varázsolni az itt tartózkodást. A
rendkívül élvezetes előadások témái, magas színvonala kielégítették
a legmagasabb szellemi igényeket, s oly szerencsésen voltak össze-
válogatva, hogy nagy szellemi töke részesévé lett az, aki azokat
hallgatta. Minden előadás előtt a hallgató kezébe kapta az előadás
rövid gépírásos összefoglalását.

A Nyári Egyetem előadásai a következők voltak:
1. Schuller Dezső dr. alpolgármester (Budapest) : Városigazgatás

és a technika. Rámutatott arra, hogy már az ókorban is voltak oly
városigazgatási feladatok, amelyek csak technikai felkészültséggel
voltak megoldhatók. Ebből kiindulva szólt a városrendezés. építés-
ügy, közlekedés, csatornázás, köztisztaság, energiaszolgáltatás, tűz-
rendeszet. légvédelem stb. problémáiról általánosságban és főváro-
sunk életével kapcsolatosan.

2. Értékes előadás volt dr. Mártonffy Károly professzor előadása
a közigazgatás racionálizálásáról, majd 3. Rohringer Sándor műegy.
nyilv. r. tanár előadása ..Magyarország vizgazdálkodásáról ". Szólt a
vizek kértétele elleni védelemről. a Terrres és Béga rendezéséről.
Széchenyiröl és a Tiszavölgy vízrendezéséről. a belvízrendezésről,
a Duna folyamon az árvízelleni védekezésröl, a Dráva, Sió, Rába
s a Balaton jelentőségéről. A Duna jelentősége növekedni fog, ha
megépül a Rajna-Majna-Duna csatorna. A nagy víziútnak legfon-
tosabb kikötője lesz a csepeli kikötő. Míután ennek. jelentőségét
méltatta, a Duna-Tisza csatorna két évszázados 'kérdéséről beszélt,
majd a vízierők felhasználásáról és az Alföld öntözéséről s végre a
halgazdaságról emlékezeti meg. 4. Dr. Fell ner Frigyes egy. tanár
előadása az adólehermegoszlásról. 5. Vetített képekkel tartott előadást
Vajda Ödön egyet. tanár ..Úiabb készülékek a kémiai iparban" címen.
6. Simanek Emil egy. tanár ..a korszerű közlekedés eszközeiről"
tartott érdekes előadást hárem szernponlból : szerepük a gazdasági
életben, a társadalom és a .kultúra szolgálatában : külön-külön a
vasút. az autó, a hajó és a repülőgép fejlödését, végre a vasút és
az autó versenyet. 7. Viola Rezső dr. aszékesfővárosi útépítésekről
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beszélt, 8. Vargha Ferenc dr. hajózási előadó a Dunamedence geo-
politikájáról és a magyar hajózásról. A Dunamedence problémái,
amelyeket az esztelen békeparancsok szültek, európai problémák.
A geopolitikai törvények erősebbek a tudatlan és rosszakaratú győző
szerkesztelte papírrongyoknál.: A kisantant fojtogató gyűrűj éből csak
a nemzetközivé tett Dunán nyílik úlunk a tengerig, ezt kell megten-
nünk kereskedelmi politikánk főtengelyének. Nagy perspektivátkapott
hajózásunk a csepeli és a budapesti nemzeti és szabad kikötő fel-
építésével. Megvalósult Széchenyi álma, újra kimelietünk a Balkánra,
ahol gazdasági feladataink fontosabbak, 'mint nyugaton. Budapestet
a dunavölgyi államok árúforgalmi középpontjává kell kiépiténünk.
Nagyon érdekes előadás, volt 9. vitéz Bartha Andor alezredes elő-
adása a mérges gázokról és az ellenük való védekezésről. Hasonló-
képpen érdekfeszítően beszélt 10. dr. Kováts Ferenc egyet. tanár a
magyar gazdaságtörténet korszakairól és ll. Róth Gyula egyel. tanár
a szik- és homoktalajok erdőrníveléséről, Imre Sándor dr. egyet. tanár
pedig 12. a magyar közműveltség hézagairól. Dr. Imre Sándor szólt
először arról, mi az "műveltség" és "közműveltség", majd ennek
értelméről a háború előtt és ma. Azután fejlegelte a műveltség egy- -
öntetűségének jelentőséget és hiányait nemzedékek, társadalmi réte-
gek, foglalkozások, lakóhelyek szerint. Végre rátért a nemzeti ön-
ismeretre, a köznevelés mulasztásaira és feladataira s az önnevelésre.
13» Értékes tanulmányok voltak dr. Pogány Béla egyet. tanár a bánva-
kutatás szeizmikus módszereíről, 14. dr. Romwalter Alfréd a recski
érc-, kén- és arzénproblérnáról. 15. ugyancsak általa a bányalevegő
oxigéri gáztartalmának meghatározásáról tartott, 16. dr, Szádeczky-
Kardoss Elemér a folyásirány meghatározásáról üledékes kőzetek ben,
17. Finkey József egy, tanár a szénelőkészítés és brikettezés legújabb
fejlődéséről, 18. Esztó Péter: "A tudományos üzemvezetés a bányá-
szatban " címen tartott előadások, amelyek mély betekintést adtak a
hallgatóknak a mérnöki munkaterületbe. Kitűnő volt a 19. Csonka-
magyarország új ásványkincseiről szóló előadás dr. Vitális István
egy. tanártól, aki az újabb bányakutatásokról számolt be, amely terén
ő maga is ismert és elsőrangú szaktekintély, továbbá 20. dr. Rom-
walter professzor előadása a szenek kérniájáról. Mindenekelőlt is a
szenek keletkezéséről beszélt. A szén nyersanyaga. licnin, viaszok,
gyanták, rnelyek az oxigéri közrernűködése nélkül végbemenő hulla-
feloszlás során állékonyak. Vannak szenek tisztán ligninből, tisztán
zsiradékokból és kevert, amilyen a legtöbb. A szenesedés fokát
tekintve van: tőzeg, barnaszén, kőszén. Mindezekről behatóan beszél
és keletkezésükról. A továbbiakban megemlíti. hogyatőzegben és
szénben van ásványi anyag is, amelyelégéskor hamut szolgáltat.
Miután ezt a jelenséget fejtegette, rátért a petrográfiai szén össze-
tevökre s a szenek víztartalmára, végre pedig a lepárlásra. 21. Dr.
Verő József az ölvözési technika úiabb eredményeiről.' 22. Voltsík
Lipót a főváros és kőrnyékének vízellátásáról, 23. dr. Tárczy-Hornoch
Antal egy. tanár új lejtaknamérő rnűszerről, 24. Szigeth Gábor a
hazai szénnek a gázgyártásban való felhasználáséról, 25. Sébor János
egy. tanár a vektorálls kiezvenlítésről. 26. dr. vitéz Bokor Rezső az
épületfa gombásodásáról, 27. Roth Gyula egy. tanár a vadászatról
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és a vadgazdaságról tartott a figyelmet rnindvégig _lekötő értékes
előadást. Rendkívül tanulságos és lebilincselő volt 28. dr. Szabó
Zoltán, a műegyetemen a mezőgazdasági növénytan professzorának
sok vetített képpel illusztrált (egyébkén! az előző előadások közül is
nagyon sok előadást az' előadó vetítőgéppel kisért) előadása az
örökléstudomány mai kérdéseiről. Kiindult a sejtből és alkatrészeiböl.
majd rátért a petesejfre és érésére s a kromoszornákra, mint amelyek
az öröklés alapját képezik. Fejtegetle a megtermékenyítés kérdését,
a kromoszomaelmélet alapján Ei nemek meghatározását. a tulajdon-
ságok átöröklését a Mendel-Iéle törvények kapcsán. 29. Csányi Károly
műegyetemi ny. r. tanár ismertette vetített képekkel a középkori
magyar építészeti román 6s gót stílú emlékeket. 30. Fekete Zoltán
"Erdőbecslés és rendezés" címen adott elő. 31. Erődi-Harraéh Béla
dr. kitűnő szociológiai előadása (Szociálpolitikai szervezés) a Szociálís
Akadémiát is ismertette. Nagyon mély előadást tartott 32. dr. Deseő
Dezső a mezőgazdaságludományi és állatorvosi fakultáson az élettan
professzora. Tárgya volt nA magasabbrendű szervek megfiatalításának
kérdése". Előadása révén az ember különösen a belső elválasztás
mirigyeinek müködésébe és termékeinek. a hormonoknak nagy
jelentőségébe nyert betekintést.' Ez teljesen új ága az élettannak. .
33. Nagyhatású volt dr. gróf Teleki Pál, volt miniszterelnök és egye-
temi tanár az európai nagyhatalmak világpolitikai, helyzetéről tartott
előadása. '34. Dr. Reichenbach Béla előadást tartott a kisbirtok
üzemgazdasági problémáiról:

Íme. ily változatos és gazdag, sokoldalú tartalmú volt az elő-
adássorozat. A jövőben külföldi előadók megnyerésévei s külföldí
hallgatókkal akarják még kiépíteni a Soproni Nyári Egyetemet. Eze-
ken az előadásokon való részvételt mindenkinek ajánljuk a figyel-
mébe; avakációt nem töltheti senki hasznosabban s az előadásokon
kívül sok kirándulásról is gondoskodik a rendezőség: Köszegre.
Borostyánkőre, Wienbe, a Semmeringre. Máriazellbe stb. a szép
soproni kirándulóhelyeken kívül.

Irta: Tantö István reí, ig.-tanító, Körmend. (Folytatás.)

A rendszeres jellem képzés Isten hez vezeto útja.

Kedves, jó Tanítótestvérek ! Nem terhes és körülrnényes munkáról
van itten szó. A boldogságnak szeretet alapján való szolgálásáról. Azért
mondom ezt, mert azt a bizonyságot is szólom mellé, hogy: életem végéig
erről' a munkáról semmi más munka javára le nem mondok. Amíg krisz-
tusi nevelési eszmény érdekében való meglélésaink lesznek, addig ennek
az eljárásnak is jövője, mentő erejű értéke van.

Megérdemelném a nevetségesség sorsát. ha az elmondottakbán
receptet szántam volna. Ez .a kérdés előbb élt iskolámban agyakorló
valóság lényege szerint, mint az elrendező elmélet 'élt lelkemben. De még
előbb engedte Isten jóvolta" az Ő útján való komoly járást.

Beszéljük ezek után meg rövid pontokba foglalva, hogyan telik meg
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a "Tükör irka" mondatokkal, életet formáló, életet tükröző lényegrnon-
datokkal.

A leírt meglátásokon át eredményül adhatja Isten azt az osztály-,
iskolaszellemet, hogy tanító, tanítvány szinte versenyeznek a ,,,témák"
összehordáséban.

Lelkiismereti ügyünkké válik, hogy naponként, másnaponként Isten
útján járóan lássunk mindent és annak nyomát adjuk.

Mivel ebben az írkában mindig Istenben örölünk, vagy szomorko-
dunk, ha elmulaszt juk a belrést. azt felenti, hogy lelkünkben sem igen
tisztáztuk a kérdést, vagy legalábh js nem biztosítottunk időt ahhoz, hogy
elhelyezkedjók lelkünkben. ._

Minden jelenséget két csoportba tartozóan nézünk: Krisztus szerint
vagy örülhetünk vele, s hálát érzünk érte, vagy szomorkodunk miatta, s
kérést küldünk érte.

Pl. Tóth Bözsi Ill. osztályos Esperes úréknál játszott Esperes úr
unokájával. Piszkos lett a keze, s rnielőtt ozsonnájához nyult, vizet kért,

• hogy kezet mosson. Köszönjük Istenünk, hogy adtál bele ennyi bátorságot.
így írták az irkába, csak a legel ej ére a mondatoknak ez jött: Isten

útja (öröm, hála). A zárjelben levő öröm és hála szót pirossal aláhúzfák .
.A margóra ezt írták: Tóth Bözsi bátorsága. De ez el is maradhat. Tóth
Bözsi persze első személyben írta. Ha a tanító alkotja' meg, s akár a
táblára is írja eleintén az ilyen mondatokat, egyáltalában nem baj.
Elfogadható fogalmazási készségnél - gyakorlatból látom - Ill. osztály tói
kezdve megy magától. Tóth Bözsi piros x-et is tesz ehhez, mert az ő

örömet adó cselekedete volt.
Amikor társaikon, másókori segítenek, a tény mellé arról írnak, hogy

hála él bennük Isten iránt, hogy ezt a gondoskodást adta, engedte.
K. Irma, mikor odahaza tanulásra biztatták, földhöz vágta a könyvet.

Ezt így kezdik beírni: Isten útja (szomorúság, kérés). Kékkel aláhúzzék.
Valamit kérnek K. I.-vel kapcsolatban. K. 1. kék x el is ellátta.

Isten útja kifejezés azért van ott mindig, hogy lássák: ez az Isten
útján járás: imádkozva együtt örülni a jónak és ímádkozni a hiba meg-
változásáért.

Sablon tói ne féljünk, minden gyerek lelke mást ad. A szerétetben
való egyformaság pedig boldog látása Isten törvényének.

A tanítási egységek nek ilyen meglátásokkal nagy nevelői hátter1tad
Isten, ezt mind rögzítsük bele a füzetbe .. Pl.: a "Füstbe ment terv" csak
a mondatok szerint ment füstbe. A találkozás azért volt. boldog, mert
Petőfi az Édesanyjára gondolást nem engedte ki lelkéből. Ennél a margóra
az jön, hogy: verstárgyalás. '.

Mindig arra ügyeljünk, hogy az akaratával rendelkező ember el-
hatérozása, érzésvilága tükröződjék.

A tantárgyak kapcsán kell szólnom arról a jellemetformáló érzésről,
amit a gyönyörködtetve tanítás, s az ilyen tanításból való tariulás jelent:
A józan eszű angol pedagógus és filozófus Spencer Herbert, az ész embere
azt mondja : Pestalozzi hatalmának és sikerének legnagyobb részét oem
szépen kifőzött nevelési tervének, hanem rokonszenvének köszönheti, rnely
gyorsan észrevételte vele, ha a gyermek val-ami nehézségbe ütközött, vagy
valami hiányt szenvedett., Mit mutat ez? Hogy Pestalozziban a legtelje-
sebb készség volt meg a gyönyörködtetve és szeretettel való oktatás,
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nevelés végzésére. Itt nagy Ígazságokra jövünk fil. E:n úgy vélem. hogy
általában a tanítás és tanulással járó gyönyörűség érzése hiányzik neve-
lésünkből, ami a jövőre szinte végzetesen kiható körülmény. Mer! valljuk
be ősziníén, sokszor művészi eljárás nélkül is tudunk a tanításban ered-
ményt elérni. Tanítunk talán sokszor anélkül. hogya lelki gyönyörködés
a szellemi alkotó tevékenységból származó öröm velejárója lenne mun-
kánknak. Lehet. hogy jó iskolánk művészi munka nélkül is. mert a gyer-
mekkoponyák mégis csak felfogják a tanítást. Így azonban nem tesszük
megszokott lelkiállapotává a gyermeknek a tanítás tanulással járó lelki-
gyönyörűség érzelmét. ami pedig az iskolából kikerül! egyéneknél az
iskolánkívüli életben az önművelődésnek, a mástól mindig tanulni vágyás-
nak legbiztosabb alapja. serkentője. Ennél több: az iskolából hozo ti lelki
gyönyörűség érzésével visszagondolni az iskolára -: jelenti a tanító és iskola
munkájának művészi értékelését. megbecsülését. sőt a szívek háláját nem-
csak a tanító és iskola iránt. hanem a mindenek adója: Isten iránt.

. Hiányzanak tehát a nevelés' dicsőségét bizonyító érzelmek az em-
berekből. amelyek jó irányba vinnék a cselekedeteket. Viszont e hiányt
rossz érzelmek tölthetik ki. s az élet azt el is végzi. Pedig milyen egy-
szerű az a lélektani megállapítás. hogy az érzelmek sokkal inkább hat-

-nak a képzeletre, mint a képzeletek az érzelmekre. Hogy az ember nem
azt tesr i elsősorban. amit az ész diktál. hanem amit jelleme. szokása •

. érzelme diktál. Tehát nagyon világosan. gyermekies nyelven. színesen, .sok
hasonlat alátámasztásával és sok szerelelet. tanulásban való segítést meg-
éreztetőerr kell tanítani. Én a gyermekért. velem .együtt pedig a gyermek
töpreng. hogy csak hát sikerüljön megértenünk a felfogni valót. A végén
együtt örülünk. ha sikerült. Ez a felfogás kivánia azt is. hogy a gyermek
minél többször adhasson számot arról. amit tud. mer! ez neki szellemi
öröm. És ide nem a leckefelmondások kellenek. Abba nem lehet bele-
vinni az önálló alkotás érzését. Erre való a "Tükör-Füzet" második Fele,'
melynek első mondatául ezt írtuk: már ezt is tudom. (Célzatos. szuggeráló
erejű mondat.) A saját kezével írt és az ő nyelvezetéhez jobban atkal-
mazott mondatot inkább magáénak vallja. Nem nagy eset ám ez, egy-
egy tárgynél a mindig tudnivaló és nagyobb érdeklődési magukban hor-
dozó mondanivalók 1-1 mondata kerül ide. Mikor? Az illető tárgy
tanítása után, vagy máskor, mint csendesfoglalkozás. Természetesen a
margóra kiírni egy-egy szóval, hogy melyik tárgyhoz tartozik. Pl. egy ilyen
mondat a nyelvi magyarázat köréből : az ige sok gondot okoz nekünk,
de az írása akkor sikerül legjobban. ha vigyázunk arra, hogy az igetörzs
bent legyen. Azután jön esetleg a jelvény és a rag. (A jelvény esetleg
segítséghang.) Egymáson is jobban tudnak gyakorlatilag ilyen mondatok-
kal segíteni a gyermekek. mint a lecke alapján. Ismétléskor is hasznát
veszem ennek.. S egyúttal szemléli a "Tükör-füzetből" is, hogy: érzéseink,
tetteink és tudásunk együtt jelent bennünket.

Erősítsük meg a jellemnevelés rnunkájára való Ielkészülésünket né-
hány összefoglaló gondolattal :

Az erkölcsi tanulságok .levonását a tantárgyakkal kapcsolatban eről-
tetni, s azt gépiesen csinálni nem szabad. mert többet árthatunk, mint
hasznélnénk. Élménytnyujtó, belső meggyőződést nyuitó tanítás után van
ennek helye.

Azokat az általános neveléstani elveket, hogy a gyermeklelket na-
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gyon kell igyekezni' megismerni, hogy bennünk nagy ezereretnek kell
élni, s gyermekké kell tudnilennü~k: nem Iejtegetem, inkább az erkölcsi
jellemnevelés érdekében a követkézö módon próbáljunk elmélyedni ezek-
ben: mint ahogyan Kapi Béla egyik a gyermeklélekről és Istenről, szóló
tanulmányában fejtegeti:

"Csak az juthat el a gyermek életforrásához. aki megkeresi a szívé-"
hez, lelkéhez, akaratához vezető érzésutakat - • ,

De aki a gyermeklélek örökkévaló titkának közelébe kerül, az a hit,
szeretet, bizalom és engedelmesség húrjain csodálatos rnelódiákat tud
megszólaltatni. Tehát nem az a fö, hogy szórakoztató és építő erkölcsi
mesékben kikristályosítsuk az élet nélkülözhetetlen erkölcsi igazságait Az
sem Íőcél, hogy az emberi akaratot vegyük munkába és hogy ezt az en-
gedelmesnek, sokszor meg makacsnak mutatkozó viaszmatériát gyúrjuk és
forrnálgessuk, Az igaz] .cél a gyermek "egész lelkének -megragadása és
Istenhez vezetése. Ervényesíteni kell a vallás teljes lényegét..: hogy az ne
legyen ismeretanyag, ne legyen csupán érzelm~ állapot, vagy akaratfegyel-
mezettség, hanem legyen az, Istenben való élet rnegrnutatás ..Mertaz Isten-
nel való viszony, a vallás: élet és csak annak van vallása, aki Istentől
áthatott. .szeretettől lüktető, kegyelernben nyugvó életet .él.
. Az elméleti igazságoknak szemléltetö igazságokká kell; átalakulniok, '
hogy azután megértett igazságokká és a meggyőződés életigazságaivá
lehessenek. Kapcsolatban kell kerülniök a gyermek lelki, érzelmi és akarati
életével. A valláserkölcsi életszemlélet minő igazságainak befogadására
képes a gyermek? A vallásos élet gazdagsága és szépsége mellett meg
kell mutatni a vallástalan élet veszedelmeit is, nemcsak általánosságban,
hanem életvalóságban is. Meg kell világítani a gyermek .hibáit, erényeit,
szunnyadó, határozatlan érzéseit, melyeknek jósága, vagy rosszasága felett
néhány esztendő mulva maga a gyermek határoz. EI kell vonuItatni a
szemük előtt a lélek örök ellenségeit, hogy ébersége és állandó harcra
ösztönzést nyerjenek. Hiszen a cukrosbódé csalogató édességelben. a játé-
kos kirakat lenyűgöző látnivalóiban, s a csörrenő zsebpénz megújuló vesze-

. delmeiben a felnőtt ember élettragédiáinak alapmotivuma van megadva.
Mindez azonban a munkát végző' nevelő egyéniségére utal. Az egyé-

niség ké~dése fontosabb minden könyvnél, rendszernél, készültségnél és
bölcseségnél. Legyen a nevelő pszihologus, legyen a gyermek jóbarátja,
legyen Kris~tus tanitványa. aki jól tudja, hogy Krísztushoz csak akkor
vezetheti a gyermeket, ha ő maga is Kriszt~s mellett áll szűntelen."

Engemet szüntelenül emészt az erkölcsi jellem kérdése iskolai mun-
kámmal és az éleltel kapcsolatban. Adná Isten, 'hogy leírt munkárn mal
visszatudtam légyen tükröztetni útkeresésemnek Isten kegyelme által re-
mélt eredményességét. (Vége.)

Tanítótestvér, érzea-e azok fájdalmát, akiknek egészsége temiattad rongá-

lódott meg a lövészárkokmélyén és a szibériai jeges/ pokolban?

Dolgozz a Gyógyházért!
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Ceruzavonások.
lrta : Kelénví Ferenc h. tanító, Budapest..

Könyvespolcomo~ szerényen húzódik meg egy szürketáblás
könyv többi társai közt. Még nemrégen belőle tanultam a pedagógia
történetét. Nem veszem elő. Ném törlöm le róla az idő fínom porát.
Nem, minlha örülnék, hogy búcsút mondhattam neki. Oe, amelyik
lapjára gondolok, ahhoz nem szükséges a könyv átböngészése. Igy
is élénken él emlékezetemben. . .. Mindent másokért.. semmit ön-
magáért. Áldás nevére! Pestalozzi sírkőfeliratának utolsó sóra jut
eszembe.

Szónokok ajkáról. ujságok, könyvek lapjairól szinte naponként
hangzanakfelénk a már-már frázisokká silánvitott mondaI ok: Rohanó
időket élünk. Világnézeti harcok dúlnak körűlöttünk ... Itt következik
még ne9ány mondat. Aztán két ellentétes vélemény hangjai csendül-
nek meg. Uszni kell az árral! . .. A másik tábor hangja halkabb,
mert kevesebben vannak. A reális élet tényeit mérlegelve, eszményi
célok felé, egyenes úton előre!

Ai élni- és érvényesülni-akarás ösztöne, mely ott szunnyad
minden ember lelkében, heves tusára készteti az élettel -a mai em-
bert. Emitt az állásokért törtetnek, küzdenek, ha kell, könyökkel,
ököllel. Amott meg lázas igyekezettel keresik családok jobb jövőjének
lehetőségeit. Hogya kicsinyes anyagi gondok ne gátolják a köteles-
ség pontos teljesítését. -

. Ha ezek általánosan jellemzők a mai ember életére, akkor
hogyne nyilatkoznának meg a tanítótársadalom sorsában is. Hiszen
talán egyetlen más hivatás-ág sem nélkülözhette oly sokáig munká-
jának kellő, helyes megítélését és jutalmazását, mint a tanítói. Éppen
ezért különös talán, hogy most Pestalozziról, az önzetlen munka
tüzében elsorvadt pedagógusról hallunk. '

Nem vagyunk tekintélyrombolók, ha azt mondjuk, hogy bizo-
nyára akadtak a régebbi tanító-nemzedék soraiban is olyanok, akiket-
az aránylag gyors elhelyezkedés lehetősége csábított a tanítói .pályára.
A valóság helyes meglátása alapján észre kell vennünk, hogy ma
még sokkal' többen vannak ilyenek.' .

Pedig elsősorban a hivatástudat és az ebből kivirágzó hivatás-
szerétet az, amely a munka sikerét biztosíthatja. Az igazi pedagógust
elsősorban a hivatásszeretet hívja a tanítói pályára. Ez adja meg az
ember lelkének a jólvégzett munka fölötti örömet, lelki harmóniát,
mely fölér sok-sok jutalommal és igen sok elismeréssel.

Hej, a régi jó világban" minden másképp voltl Nem kellett
akkor tanmenet; híre-hamva sem volt vázlatnak. meg egyéb - csak
a tanítót nyúzó - irka-firkáknak - hangzik gyakran. Tagadhatatla-
nul, sok kornoly, megfontolásra méltó körülmény figyelembevételére
volna szükség a tanító további túlterhelésénel. Oe nézzünk kissé
jobban vissza a multba.

-Akadt egy jámbor rajongó, aki meg volt győződve, hogy ha
megfelelő életkörülményeket- tud biztosítani egy utcagyerekekből
összeverődött gyermeksereg számára, akkor biztos a siker. Akkor
tovább tudja őket vezetni a saját lelkéből kitermelt tanítói ésnevelői
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elgondolás szerint, ideális célok .Ielé. Csalódott. Kigúnyolták, kinevet-
ték, rneglopták... Kis szünet, Aztán megint előre, töretlen hittel,

. az előbbinél is acélosabb akarással. Újabb csalódások ... Hálátlan-
ság, irígység és a segítség megvonása. Tovább előre 1 Szennyes és
undorító betegségek közepelte csonttá aszott gyermekroncsok közt
ápolónak lenni. Nélkülözni, hogy mások jóllakhassanak. Nem aludni,
hogy mások álma felett őrködhessék... Es rengeteg idő odaál do-
zása ... Már itt az öregség hátgömvesztő komorsága... Siker?-
alig valami.

Akadtak és ma is akadnak pedagógusok, akik adott körülmé-
nyeik 'közepette, talán sokkal kevesebb áldozat: akaraterő és munka-
készség latbavetésével is szép eredményt ér.ek és' érnek el munka-
körükben. De viszont voltak és vannak, akik hajszálnyival kevesebb
kötelességtudattal már csak kentárai hivatásuktrák.

Pestalozzí igazi pedagógus volt. A lelkűlete tette azzá, Töretlen
akaratereie. A nevelés sikerében bízó nagy optimizmusa. Szinte
emberfeletti munkabírása ... Es még valami l A szeretet, mely egész
lényét eltöltötte. Egyik könyvben ezt olvashatjuk róla: A lelkéből
kiáramló szeretet fejlesztette, növelte tovább tanítványai. életét. -
Pestalozzi pedagógiájának a szeretet volt a legfőbb alappillére. Az
a szerelet, amely anagy pedagógus lényéből a tanítványok felé
áradt és az, amelyet ez a nagy, átfogó, éleltámasztó szeretel szült:
a tanítványok viszontszeretete. A szerétet. amely önzetlenségre kész-
tette. Ez adott erőt a kudarcok. csalódások elviselésére. Bizakodást
ott, hol mások lemondó kézlegyintése csüggedést prédikált .. ; És ez
lopott bele egy kis örömet is életébe.

Azóta már sokat fordult az élet kereke. Peslalozzi sírk övén az
idő keze 'lassan elhomályosítja a belűket.:. De nem erryesznek el
egészen, mert tovább élnek a szívünk falán.

Nagyon gyakran emlegetett igazság, hogy az emberek egyénen-
kint is meg együttesen is akkor voltak képesek igazán nagyot
alkotni, mikor ki tudták kapcsoini életükből az önzést. Ha élt peda-
gógus,akinek az élete ezt bizonyítja, úgy Pestalozzit kell első helyen
megemlítenünk..

EnDyit Pestalozziról. Nézzünk körül most a mai tanítóság vilá-
gában. Ürömmel érezhetjük, hogy nem kell pirulnunk.

Már az elemi iskola padjaiban a naiv gyermek öszlőnős sejtése
nemcsak az emberi eszményt, hanem a tanítói ideált is észrevételte
velem jó tanítómban. Ez a tudat aztán mindíg jobban erősbödött
bennem, mikor a tanítói pályára .való előkészület folytán bizonyos
pedagógiai látó körre tettem szert. Es azóta is valami nagy megnyug-
vással és büszkeséggel tapasztalhattam mind .gyakrabbl;m, hogy nem
hiányoznak a tanítók táborából sem azok, akiket az önzetlenség, a
munkájukban megnyilvánuló szeretet és ezt az egész nagy nemzet-
nevelő munkát átfogó hivatásszeretet a tanílói hivatás ideáljaivá avqt.

A multba néztünk. Meg kellett látnunk a jelen értékeit is. Es
most már csak egy következhetik : a, magunkbanézés, az önvizsgá-
lat ... Adjon erről számot mindenki önmagának.

Nincsen mégegy olyan munkakör, ahol az önrnűvelé snek és
önnevelésnek oly tág tere nyílna, mint a tanítói pályán. Ha ezt
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megértjük és átérezzük, akkor már ráléptünk a hivatésszeretet felé
vezető útra. rnelyen a tanító számára is nyílnak apró örömvirágok.
Es akkor nemcsak lehet, hanem kell is remélnünk, hogy megérhetjük
a tanítói munka kellő, helyes értékelését és megbecsülését is:

Az osztatlan evang. elemi népiskola hit- és
erkölcstani tananyagánakrészletes beosztása.

Irta ~ Simon Lajos, Hács. (Folytatás.)

18. félóra. Míért váltott meg bennünket Jézus? A rnu]t lecke
kikérdezése. ,;Hogy egészen az Ové legyek, az O országában Ö alatta
éljek, Neki szolgáliak örökkévaló igazságban, ártatlanségben és bol-
dogságban ; amint O feltámadt a halálból, él és uralkodik mindörökké.
Ez bizonnyal igaz 1" Jézus szeretetből vette magára a mi bűneinket,
szeretetből szenvedett érettünk. Tehát szeretetból váltott. meg ben-
nünket. Így, mint megváltoltak, az Úréi vagyunk. Nem magunknak
élünk immár, hanem az Urnak. Azt mondja Pál apostol a Róm.
14: 7-8. versében: "Közülünk senki sem el önmagának, senki sem
hal meg' önmagának, mert ha élünk is, az Úrnak élünk, ha meg-
halunk is, az Úrnak halunk meg; akár élünk azért, akár.mezhalunk,
az Úréi vagyunk. " Így az Ö országának polgárai vagyunk mér itt és
azok maradunk a mennyekben is az üdvözültek seregében. Mi
szegény bűnösök a jó Isten kegyelméből az Ur Jézus megváltása
folytán igazakká, ártatlanokká és boldogokká leszünk. Hügyez így
van, azt bizonyítja Jézus feltámadása és rnennybemenetele és felettünk
való örökös uralma. 'Mondiuk is rá : "ez bizonnyal igaz", mert Krisztus
nélkül a bűnből sohasem szabadulnénk meg. Ezt tapasztalatból tud-
juk. Olvassuk el a Szentkőnyvből Mt. 25: 31-46. verseit 1 Enekeljük
el a 174. énekünket 1 .

19. félóra. A II. Hítágazatról tanultak összefoglalása.
20. félóra. A Ill. hítágazet. Átm\enet a II. hitágazatról a Ill. hit-

ágazatra. A Ill. hitágazat a Szeritlélekről és ennek' munkájáról szól.
Ki a Szentlélek ? Istennek és Jézusnak a lelke. Azért nevezzük
szentnek, rnert a személye szerit és a munkája a megszentelés. Ő is'
az Atyától öröktől fogvá származott. Egyes embereket már az
ó-szövetség idején js megvilágosított (próféták). Jézus feltámadása
után ötvened napra (pünkösd) Jézus minden hívére kiáradt, s így
megalakult a keresztyén anyaszentegyház. Ebben ma is munkálkodik
a Szeritlélek. Olvassuk el a szent Bíbliából az Ap. cs. 2: 13. és
41-42. verseit 1 Összefoglalás. Énekeljük el a 236 énekünket 1

21. félóra. A/Szentlélek munkáía. A keresztyén anyaszentegyház
megalakulásának a története. Mosl már tudhat játok miért küldte el
Jézus a Szentlelket. Miért is? Azért, hogy elvezesseri bennünket az
igaz hitre. Csak az tud hinni Jézusban, aki ismeri Istent, akiben van
Szeritlélek. Az olyan ember,. akiben van Szentlélek, becsületes: jó-
szívű, igezságos.. A Szentlelket a jó Isten adja a Jézus Krisztus által
azoknak, akik azt kérik és várják. (Csel. 1: 14.) Azért kell a Szent-
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lelket kérnem a jó Istentől, mert én magamtól semmi jót nem vagyok
képes tenni. A szentlélek ad nekem erőt, hogy jó lehessek. Ha vesze-
delemben vagyok, aSzentlél~k nem enged félnem; a szornorúsá-
gorriban pedig megvigasztal. O tanít meg az igazságra, és O javítja
meg aIelkernet. Azt mondja a Szentkönyvünk : "Senki sem mond-
hatja Urnak a Jézust, .hanem csak a Szeritlélek által." (Kor, 1. 12: 3.)
Enekellük el a 239. énekünket!

22. félóra. A Szentlélek hívott engem az evangéliom által.
A mult lecke kikérdezése. Az Úr Jézus sok halottat feltámasztott.
A Szeritlélek az első pünkösd napján háromezer lelket támasztott
fel, vagyis bánatot ébresztett szívükben, meghívta őket, és ők az
apostolokhoz menlek, és megkeresztelkedtek és ezzel lsten rájuk
adta megszentelő áldását. Mi velünk is ezt tette a szent keresztség
alkalmával és folyton teszi is, mikor az Ur szeretetéről hallunk akár
szüleinktől, akár tanítóinktói és lelkipásztorunktól, akár más embe-
rektől. Akkor is ezt teszi velünk. ha a Szentírást olvassuk. A meg-
hívás azt jelenti: Ember, ne szeresd a világot és a bűnt, hanem jőjj
az Udvözítőhöz. Ezért kell szerétettel hallgatnunk, olvasnunk és
tanulnunk az Isten igéjét, az evangéliurnot, Nem minden ember
követi mindiárt a meghívást. Van olyan ember is, aki rnindjárt és
örömmel elfogadja a meghívást (Máté). Olyan ember is akad, akinek
előbb valami nagy megpróbáltatásra van szüksége, hogy hallgasson
a meghívásra (kapernaumi százados). Példák az életből is. Kövessük
a Szeritlélek meghívását, hogy késő ne legyen I Mert azt rnondja az
Úr: "Sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak." (Mt.
20: 16.) Ez azt jelenti, hogy sokan hallják ..a meghívást, de kevesen
követik és. ezért nem jutnak üdvösségre. Összefoglalás.

23. félóra. A Szentlélek az ajándékaival megvilágosított
engem. Aki hallgat a Szentlélek meghívására, azt megvilágosítja.
(Saul.) A megvilágosított, felokosított ember szomorúan látja, hogy ő
milyen bűnös, mennyit vétkezik naponta és ez fáj neki. Nagyon meg-
bánja bűneit, sajnálja, hogy vétkezett és nagyon szeretné, ha többet
ilyesmi nem fordulna elő életében. Azért elhatározza, hogy ezután
a Krisztus tanítása szerint igyekszik jobbá lenni. Hisz abban, hogy
ez Jézussal sikerül is neki. Jézusba veti minden bizodalmát. hiszen

. Jézus meghalt érte és a jó Isten a Jézusért már nem haragszik az
emberekre, sőt az ilyen hívöt már igaznak tekinti, mintha nem volna
bűnös. Ez az Isten előtt való megigazulás. (Farizeus és a publikánus.)
A megigazuláshoz három dolog szükséges: 1. Isten kegyelme. 2.
Krisztus érdeme, és 3. a hit. Olvassuk el a szent Bibliából a Róm.
3: 28. versét : "Azt tartjuk tehát ...hogy az ember hit által igazul meg,
a törvény cselekedetei nélkül." Osszefozlalás. (Foly tat juk.)

Tanítótestoér, a tanítói közérdekért dolgozni - kötelesség!
. A Gy6gyház létesítés'ejanítóiközérdek !

Mit tettél érte?

,
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Útleírás.
Irta: Fazekas Sándor VII. és Fazekas József VilI. o. tanuló.

(Foly ta tás.)

Utána elérjük Maglavicot, az Istenlátó pásztor helyét. Az egész
esemény így történt: Elt Maglavicon egy szegény juhász feleségével;
a juhász néma volt. Este megfeli a birkákat és a vödörrel indul a
kunyhóia felé. A kunyhó ajtajához érve, egy' ősz öregembert vélt
látni, aki így szólt hozzá: '"Menj be fiam a faluba és mondd meg
a pópának, s a népnek, hogy imádkozzanak, mert nagyon rossz
sorsuk lészen. Mind el fognak pusztulni".

A juhász, a legnagyobb csodálatára tudott beszélni és így szólt
az öregemberhez : .,Ki vagy .te tulajdonképpen?" Míre ő felelte : .
"En vagyok a te Urad, Istened, akihez te imádkozol." A juhász oly
rémületbe esett, hogy a csöbröt kiejtette a kezéből s mire fel akarta
venni, az öregember eltűnt. Mindenhol kereste, de sehol sem találta,
az előbb látni vélt embert. Ismét a csöbör után hajol és ekkor látja,
hogy a tej kővé vált, fehér márványkővé.

Bement a faluba' és hirdette a látottakat. Hittek is neki, mert
mindnyájan tudták, hogy eddig néma volt. Ezután zarándoklatok
indultak meg, a juhász kunyhójához és pénzt adományoztak, gyűj-
töttek részére, hogy gyógyítsa meg a betegeket. Mikor már 50 ezer
lei összegyűlt. a pópa kérle, hogy adja át ezt az összeget neki. A
juhász nem adta. Ezen összevesztek, minek az lett a következménye,
hogy a juhász két hétig nyomta a kórházi ágyat. Sérüléseiból fel-
gyógyul va, újból' hazájába visszatérve, buzdította a népet és akarta
a betegeket gyógyítani, sajnos, ez nem sikerült neki,' mert nagyon
sok beteg, béna zarándokolt hozzá, de egészségesen nem távozott
egy sem. Ez a mult évben történt. A neve: Petru Lujm. Már ma
fölhagyott a beteggyógyító. kisérletével. Nagy birkanyája van,s saját
aulóján jár, amit állítólag .esv román hercegnő ajándékozott neki.'
A juhász kunyhója mellett van: egy birka akol, egy nagy fakereszt
és egy fából összetákolt emelvény, szószék. Viszont eltűnt már a
kővévált tej is. A nép már kezd belenyugodni, hogy az egész csak
egy koholmány volt. .

A napló befejezése a következő levél: Kedves Tanító Ur!
Kedves Osztálvtérsaim ! Ezt a néhány oldalt szándékosan hagytam
ki arra az alkalomra, amikor majd a jegyzeteket megkapjuk, hogy
választ adhassak. Végre, 15-én átléptük a határt délután 1 órakor.
Elénekeltük: "Kitárom reszkető karom!" círnű dalt. Mohácsra érve
alig vártuk, hogy a jegyzeteket megkapjuk. Meg is kaptuk a leg-
nagyobb örörnünkre. de még egy boldog meglepetés is volt a szá-
munkra, a ti leveleitek, kedves osztálytársaim. Leírásunkat most már
elküldjük, hogy tanuljatok és okuliatok belőle.' Igaz, hogy sok szép
élményben volt részünk, de sok szomorú óránk is volt, kivált mikor
jó tanítóinkra és rátok gondoltunk. Ezt leírni nem lehet, mert ezt
csak az érti meg, aki ezt átéli. Azért tiszteljétek és szeressétek
tanítóinkat és iskolánket. mert iskola nélkül tanulni, rriindig idegen-
ben, ezt csak mi tudjuk mit jelent. A jegyzeteket és a leveleket
köszöniük szépen. Ezért ernlékbe küldiük az osztálynak ezt a mo-



220

hácsi kantát, amelyről már leírásunkban is megemlékeztünk. Bocsá-
natot kérünk, úgy a tanítói karlól, mint tőletek. kedves osztálytár-
saim a hibákért, melyek leírásunkban vannak; és ha rosszul fejez-
tük ki magunkat. Vannak egyes részek leírásunkban, amit egyes
hajósenÍberek elbeszéléseíből hallottunk, de a legtöbb részét saját
magunk láttuk és tapasztaltuk. Ismétlen köszőnünk mindent kedves
tanító úrnak és néktek kedves gyermekek. Várjuk kedves sorailokat.
Ha valami újabb élményben lesz ,részünk, azt is leírjuk és elküldjük.
Most pedig soraim zárlával az Ur kegyelmét és áldását kérjük ked-
ves tanító úrra, iskolánkra, az egész tanítói karra, elhagyott <kis
karunkra és rátok, kedves osztálytársaim.

Kívánok mindenkinek boldog és kellemes karácsonyi ünnepeket,
újévet és mindnyájatoknak kedves osztálytársaim, 'jó "bizonyítványt".

Kelt, Mefter-tank X., 1937 XII. 18-án.
Szeretettel : Fazekas József és Sándor.

*
A 180 oldalas füzet gazdag tartalmából a közölt naplórészlelek

igazában csak jellegzetes szemelvények. Igen örülök, hogy szerkesz-
törik külön kívánságára (ő olvasta az egész -útleírást] a befejező
levelet is kőzölhetern, melyet személyi vonatkozásainál fogva én el
akartam hagyni. Magyarázatképpen csak annyit akarok hozzéfűzni,
hogy Giurgiuból visszajővet. olajrakománnyal jön haza a napló be-
fejezésekor hajójuk. Giurgiu (Gyurgyevo) dunai kikötő; itt rakják hajóra
a nyersolajat. melyet a Ploesti-i olajforrásoktói földalatti csöve ken
vezetnek ide.

December óta többször megfordultak magyar és cseh kikötők
között. Ma már itt vannak közöttünk az iskolában. hogy a vizsgákra
előkészüljenek. A romániai belpolitikai válság miatt egy ideig szüne-
telt a forgalom és kétséges volt, hogy tudnak-e jönni Mikor végre
megindult a forgalom, sok kétségbeesett hangú levél után így tudat-
ták az örömhírt a hazaindulásról : "Az Isten megin] meghallgatta
imádságunkat. Most 78 waggon nyersolajat viszünk. Ugy el vagyunk
terhelve, hogya' tank szélén csak .a kék csík van a víz fölött. Ha
megyünk, a kazánokban a víz mindig keresztül jár, mégis olyan' jó
hazamenni".

Arról nem írok, mit jelentett a napló az osztálytársaknak . s
nekem, tanítónak az iskolai munka, a vallásos és hazafias nevelés
szernpontiából. Csak egy általános érvényű gondolatot ragadok ki a
sokból. amely kiemelkedik a többi közül : az iskola iránti kimond-
hatatlan és leírhatatlan nagy szeretet kifejlődésének milyen óriási
lehetőséget nyujt a 8 osztályú népiskola. Es az egyháznak? Aki
az iskoláé, a tanílóé, az az egyházé, a Krisztusé, mert az evangé-
kus iskolának ez a legfőbb és legmagasztosabb feladata. Az iskolá-
ból az egyházon át Krisztushoz vezetni a lelkeket. Adja lsten, hogy
a jövő esztendőben minél több evangélikus iskola kezdje meg a
VII. o. megnyitásával azt a munkát. mely az eddigi szántást el fogja
mélyíteni s szárba tudja szökkenteni azt a magot, mely - önhibán-
kon kívül eddig csak hullott, hullott, de olyan kevés termést adott.

Zacher Lajos.

-
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MEGJEGYZÉseK
Színfoltok.
Irta: Péter Jenő.

Szovjetoroszországban újabban ellenőrzik, hogy fl rnűhelvekben
lelkiismeretesen folyik-e a munka, mivel azt tapasztalták, hogy a
munkafegyelmet, a munkarendet nem tartják be. Ime, a megválto
politika, melynek gerince a rend ellenkezője volt, visszatáncolja
magát a paragrafusok világába ..

Hiába, örök igazság: az Elet harc, tehát harcolni kell. Az igazi
harcos azonban minden ütközetben nemes lovag marad, betartja a
lovagiasság szabályait. Nincs szebb harcmező a. munka harerneze-
iénél. Boldog az az ország, melynek munkásai nem az osztályharc,
de a munka lovagjai.

*
Pythagorás görög bölcs szerint szebad ember csak az, aki tud

magának pa ancsolni. A mái kor emberének ezt a tételt kellene szem
előtt tartania. Nernszükséges folyton' szabadságjogokról szavalni,
társadalmat javítani. Egy szabad embertipus csak akkor fog kifei-
lődní, ha megtanulunk önÖnmagunknak parancsolni.

A ház ere sze alalt fecskefészek. A fecskemama boldogan ül a
tojásokon. Egyszercsak 'leválik az eresz vakolata, a fészek minde-
nestül lezuhan s, összetörik.

A fecskepár egy pillanatig megdöbben, de aztán elszállnak, s
szájukban sárral visszatérve, újból építeni kezdik a fészket. Mennyi
sokra tanítanak bennünket a fecskék. Aki tanul tőlük, hasznos tagja
a családnak, a Hazának. . ,*

Hajón utaznak az emberek, s az egyik utas megkérdezte a
kapitányt: miért fehér á mentő-öv színe?

A kapitány válasza ez volt :
- Ha sötétben ér valakit valami baj, mondiuk a hullámok el-

ragadják, észre sem. vehetné a neki dobott mentő-övet, ha fehérszínre
nem volna festve. Igy a színről megláthatja, belekapaszkodhat, s
meg van mentve. .'

Minden embernek kell, hogy az Elet tengerén legyen egy rnentő-
öve. A tisztán, fehéren világító szív, a hit az. Meg lehet ismerni,
látni mindenkinek saját egyháza iránti szeretetéröl és a Haza iránti
hűségről.

Az 1927. évi október hó 27-én tartott egyetemes közgyűlés jegyzököny-
vének 65. pontja az 5.' bekezdésében himondia : ,,~z Országos Evangé-
likus Tanítóegyesület felterjesztésére és a tanügyi bizottság előterjesz-
tésére az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy az' Országos Evang.
Tanítóegyesület lapjának, az "Evangélikus Népiskolé'l-nak egy-egy
példányára Iskolánként (nem osztályonként) az összes elemi iskolát

fenntartó egyházközségek fizessenek elő."

•
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Beszámoló
a Tanítók Szabadegyeteménok előadásairól.

(Befejező közlemény.)
Közli: Herendi Károly, Budapest.

Dr. Gaál András m. kir. egészségügyi főfelügyelő első előadá-
sának CÍme: Az. egészségvédelem lényege, célja.

Történelmi visszapillantással kezdi előadását, melyben az egész-
ségvédelem fejlődéséről számol be. Megállapítja, hogy hazánkban
tervszerű egészségvédelem a mult század utolsó negyedében kez-
dődött. Az egészségvédelem célját abban látja, hogy a lehetőségig
biztosítsa az egészséges gyermek egészséges megszületését, fejlődését
és a felnőtt ember lehető megvédését az elpusztulás ellen. Ebből
azonban egyelőre 'csak annyit sikerült megvalósítani, hogy az emberi
élet határa 10-15 évvel kitolódott. Ezután beszél az 1874. évi egész-
segügyi törvényről. hatásáról és megállapítja, hogy ez méltán büsz-
kesége a magyar törvényhozásnak. A legnagyobb lépést azonban 3
év óta tettük előre, úgyhogy' ma idegen szakemberek heteken át
tanulmányozzák azokat az intézményeket, amelyeket az' egészség-
védelem terén létrehoztunk. A legfontosabb intézkedések: a járási
tiszti orvosok eltiltása a gyakorlattol. a bacillusgazdák (tifusz) felku-
tatása és nyilvántartása, a fertöző betegségek kötelező bejelentése,
a laboratoriumi vizsgálatok megszervezése, a kötelező diftéria elleni
oltás bevezetése,mintakutak létesítése, az élelmiszerek szigorúbb
ellenőrzése stb. Befejező szavaiban utal arra, hogya nyugati álla-
mokkal való összehasonlítás nem vezet mindíg helyes eredményre,
mert hiszen pl. Angliában évenként 5000 feketehimlő esetet tartanak
nyilván, ami nálunk nem fordulhat elő a kötelező oltás miatt. .-

Második élőadását helyette Ekamp Nándor szfőv. el. isk. igaz-
gató tartotta: Eg.észségvédelem Magyarors:tágon CÍmen. .

Előadásában a Közegészségügyi Intézet és a Zöldkereszt-moz-
galom néven ismert intézmények munkásságát )smertette, melyet 10
évvel ezelőtt Joharr Béla államtitkár alapított. Aldasos működésüket
statisztikai adetokkalszemléltefi. Rámutatott az iskolaorvosi intézmény
szükségességére. Az adatokból kiderült, hogy hazánk lakosságának
48%-a beteg, amely százalékot feltétlenül csökkenteni kell. Ebben a
harcban olyan feladatok is akadnak, amelyeket a tanítóságnak kell
vállalnia. "

Dr. Czettler Jenő egyet. ny. r. tanár előadásának CÍme: A gaz-
dasági élet Szen! István korában.

, Az évezredforduló. egyetlen jelentős államférfia a Dunavölgyé-
ben Szent István volt. A gazdaaágtőrténet azőkorának nem -pusz-
tán uralkodási idejét érti, hanem a Gézától lll. Béláig terjedő idő-
szakot. Megállapítja, hogy Szent István nemcsak a gazdasági élet
alapjait rakta le, hanern ipari téren is rendkívül sokat tett. Az ő ko-
rában kézrnűvesek .és kézrnűvészek telepedtek le hazánkban. Leg-
nagyobb mégis a földművelés rendezésében, volt. Az akkori életnek
két fontos tényezője volt: 1. az éllarnkincstár, 2. az egyház gazda-
sági politikája.

\
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Beszámoló
a Tanítók Szabadegyetemének előadásai ról.

(Befejező közlernény.)
Közli: Herendi Károly, Budapes!.

Dr. Gaál András m. kir. egészségügyi főfelügyelő első előadá-
sának címe: Az egészségvédelem lényege, célja.

Történelmi visszapillantással kezdi előadását, rnelyben az egész-
ségvédelem fejlődéséről számol be. Megállapítja, hogy hazánkban
tervszerű egészségvédelem a mult század utolsó negyedében kez-
dödött, Az egészségvédelem célját abban látja, hogy a lehetőségig
biztosítsa az egészséges gyermek egészséges megszületését, fejlödését
és a felnőtt ember lehető megvédését az elpusztulás ellen. Ebből
azonban egyelőre 'csak annyit sikerült megvalósítani. hogy az emberi
élet határa 10-15 évvel kítolódott. Ezután beszél az 1874. évi egész-
segügyi törvényről. hatásáról és megállapítja, hogy ez méltán büsz-
kesége a magyar törvényhozásnak. A legnagyobb lépést azonban 3
év óta tettük előre, úgyhogy ma idegénvszakernberek heteken át
tanulmányozzák azokat az intézményeket. amelyeket az egészség-
védelem terén létrehoztunk. A legfontosabb íntézkedések : a járási
tiszti orvosok eltiltása a gyakorlatlól, a bacillusgazdák (tifusz) felku-
tatása és nyilvántartása, a Iertőző betegségek kötelezö bejelentése,
a laboratoriumi vizsgálatok megszervezése. a kötelező diftéria elleni
oltás bevezetése,mintakutak létesítése. az élelmiszerek szigorúbb
ellenőrzése stb. Befejező szavaiban utal arra. hogya nyugati álla-
mokkal való összehasonlítás nem vezet mindíg helyes eredményre.
mert hiszen pl. Angliában évenként 5000 fekete himlő esetet tartanak
nyilván. ami nálunk nem fordulhat elő a kötelező oltás miatt. - . -

Második élőadását helyette Ekamp Nándor szfőv. el. isk. igaz-
gató tartotta: Eg.észségvédelem Magyarors:tágon címen, -

Előadásában a Közegészségügyi Intézet és a Zöldkereszt-moz-
galom néven ismert intézmények munkásságát ,ismertette, melyet 10
évvel ezelőtt Johan' Béla államtitkár alapított. Aldásos működésükel
statisztikai adatokkal, szemlélteti. Rámutatott az iskolaorvosi intézmény
szükségességére. Az adatokból kiderült, hogy hazánk lakosságának
48%-a beteg. amely százalékot feltétlenül csökkenteni kell. Ebben a
harcban olyan feladatok is akadnak. amelyeket a tanítóságnak kell
vállalnia.: -

Dr. Czettler ,Jenő egyet. ny. r. tanár előadásának címe: A gaz-
, dasági élei Szeni István korában.

Az évezredforduló. egyetlen jelentős államférfia a Dunavölgyé-
ben Szent István volt. A gazdaságtörténet azőkorának rrern vpusz-
tán uralkodási idejét érti, hanem a Gézától Ill. Béláig terjedő idő-
szakot. Megállapítja. hogy Szent István, nemcsak a gazdasági élet
alapjait rakta le. hanern ipari téren is rendkívül sokat tett. Az ő ko-
rában kézművesele .és kézrnűvészek telepedtek le hazánkban. Leg-
nagyobb mégis a földművelés rendezésében, volt. Az akkori életnek
két fontos tényezője volt: 1. az állernkincstár, 2. az egyház gazda-

.sági politikája.

\
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1. Államkincstár tulajdonképpen nincs. A fejedelem gazdagsága

és jövedelmei képezik az állam jövedelmeit is.' Az akkori pénznek
különben is csekély értéke. van. Az állami alkalmazottak is terrné-l
szetben kapják fizetésüket, a büntetéseket is. természetben fizetik.
Ezután a Szent István korabeli földbirtokrendezést ismerteti. Felépí-
tése brilliáns. A németeket keletre vitte, a jászokat. besenyőket pedig
nyugatra a germánok ellen. Igy kellett, volna később is telepíteni.

2. Az egyház gazdasági politikájára :jeHemz·ő, hogya civil köz- ''.
igazgatást is az egyház emberei látták el.. Az egyházak akkori agrí-"
culturája igen fejlett volt és. magas fokon állott A ciszterciták addig
nem építettek köternplornot, kőzárdát, míg erdőt nem irtották és mo-:
csarat nem száritottek körülötte. A kolostorok, monostorok szerzetesei
tanították a népet földművelésre, ami eddig eléggé lenézett foglalkozás
volt. Most meg kellett csinálniok. Természetes, hogya legvirágzóbb
a földművelés a Duna mentén volt, hiszen az volt a főforgalmi út- ~
vonal. A Dunántúl földművelési fejlettségének oka, hogy ezen a te-
rületen már a rómaiak is virágzó földművelest folytattak. Szent István'.
és utódai megtették a kötelességüket a magyarság megerősödésének '
~de~b~. . '

Dezső Lipót tanügyi főtanácsos '-"A leánunecelés" Címen . tar-
totta meg nagy érdeklődéssei várt előadását.

Bevezetésében megállapítja, hogy' amig a Iiúk nevelése a 21
éves korig terjed, addig a lányokkal az iskolai nevelés befejezése
után senkisem törődik. Pedig a lányokkal könnyebb foglalkozni, már
a természetük miatt is. A mai feminizmus azonban nem hozza kö-
zelebb a nőket a férfiakhoz, sőt inkább eltávolítja őket egymástól.
A nő ne akarjon a férfi vetélytársa lenni. A leánynevelés nagy része
az iskoláé. A munka alapfeltétele, hogy ismerjük a község asszo-
nyainak és lányainak erényeit es· hibáit. A továbbképzőben kelléne
a legtöbbet foglalkoznunk a lányokkal. Itt rakjuk le az iskola utáni
évekre az alapot. A továbbképző után ne engedjük, hogy eddigi
munkánk kárba vesszen .. Gyűitsük össze őket vasár- és ünnepnap;
Ezeknek az összejöveteleknek azonban határozott programmjuk le-
gyen. Nem hiányozhatik ebből a munkából a műkedvelő előadások
rendezése, énekkarok szervezése. Ez a nevelés a helyi szempontok
figyelembevételével lehetőleg a következő irányelvek szerint történjék:

1. A szülőföld és a természet szeretete.
2. Az olvasás megszerettetése.
3. A magyar dal megkedveltetése és ápolása.
4. A családias és otthonias nevelés.
5. Önnevelés. .
6. A szépérzék nevelése.

Fontos és elhanyagolt területe a magyar leánynevelésnek a cselédek
képzése. Ezek részére elméleti és gyakorlati részból álló tanfolyamok
felállítását tartja kívánatosnak.

A magyar lányoknak 1000/0-os magyar nevelésre van szüksé-
gük, hiszen ők lesznek az anyák, akik egy nemzedék nevelésévei
javíthatnak vagy ronthatnak a nemzeléletén ..

Dr. Kőrmőczi Emil, a Budapesti' Önkéntes Mentő Egyesület
igazgató föorvosa az elsősegélynyujtást ismertette három .elöadésban.

\
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egy film bemutatásával és az Egyesület muzeumának' megtekinté-
sével. Erről azonban, mivel általánosan ismert dologról van szó, nem
tartom szükségesnek bővebb ismertetést adni. .

. Dr. Keller Lajos, az Orsz. Stefánia Szövetséz országos ügy-
vezető igazgatója A magyar anya- és csecsemőoédelem munkaeloei,
szeroezeiei és célkitűzései címen tartott előadásaiban a nagy és fontos
munkát végző Steíánia-szervezet keletkezését, munkásságát ismerteti.
Az anya- és csecsemővédelem köréből érdekes esetek elmondásával
bizonyítja, hogy erre is ezükség van. Számbelileg is, de kvalitásban
is elsőnek lenni nagy cél, amelynek érdekében érdemes dolgozni -
mondotta. Ehhez a munkához is azonban sok-sok szerétet kell, mint
azt egy elmondott esettel igazolta .

. Külön élménye volt a hallgatóságnak a Stefánia Intézet meg-
tekin tése. Láttára nem csodáljuk, ha tanulmányozására híres orvos-
professzorok jönnek hozzánk a híres Nyugatról.

Dr. Kósa Kálmán min. osztályfőnök előadásának a címe:
Tanftóképzésünk időszerű kérdései. r

A felelős körök mindíg arra törekedtek, hogya pedagógia
hazánkban a saját korának a színvonalán álljon. A pedagógiának
mindig időszerűnek kell lennie. A tanító képzés utolsó rendezése óta
15 év telt el. Azóta sok minden megváltozolt és ezért a tanítóképzés
elmaradt a kor követelrnényeitöl. .

A tanítóképzés .újabb rendezését két körülmény tette szüksé-
gessé: 1. Pedagógiai vagy nemzetnevelési és 2. társadalompolitikai.

1. A nevelésludományok nagy haladást teltek, amelyben mi,
sajnos, lemaradtunk. A tanító nemzetnevelési tevékenységének fon-
tossága is óriásit nőtt. Szükségessé tette a reformot az általános szín-
vonal emelkedése is. Mert hiszen ma csak nagytudású emberek
tudnak boldogulni éppen a közműveltség magas színvonala miatt.
A. nevelés és tanítás munkája is teljes tudású egyént kíván, különö-
sen, ha az ezeken kívül eső teendőket nézzük, amelyek szintén
tanítói feladatnak számítanak.

2. A tanítói túltermelés, amely különösen női' téren mutatkozik,
is szükégessé tette a rendezést. Erre vonatkozólag érdekes statisztikai
adatokat sorol fel.

Nagy-Magyarországon volt 48 tanító- és 34 tanítónőképzö
1937-ben "19,, 36

Ezeknek növendékszáma :
Nagy-Magyarországon volt
1937-ben

Oklevelet' nyert:
191O-ben
1937-ben

Működött :
Nagy-Magyarországon 23000 férfi 9000 nő
1937-ben 11.000 8500 ..
Megkívánta ezt a rendezést a tanító társadalom helyzete is, merl

képzése elmaradt a falu egyéb vezetőinek képesítésétől. .
Ezután ismertette a javasialot. amelyet abban az időben tár-

gyaltak a Házban. Erről azonban lapunk egyik illusztris munkatársa

4614 fiú
2700 ..

44! 1 leány
5900

1100 férfi
550

1100 nő
1200 ..
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fog bennünkét tájéköztatni, ezért az' eloadásnak ezt a részét nem
ismertetem. .

Az_ utolsó előadást vitéz Barnabás István dr. tanűgyi tanácsos,
kir. tanfelügyelő tartotta Szent István, a mailYar nemzet első tanítója
CÍmen. . •

Mínél messzebb megyünk vissza a történelembe, annál [obban
látható, hova süllyedt a magyar nemzet abból a nagyságából: mely-
ben a .•hon foglalási időkben élt. .

István volt e hatalom megalapozója. Alapító munkáia közben
irányt is szabott a nemzet jövőjének. E nemzetnevelő munkáiéval.
lett ő a magyar nemzet első tanítója. Munkáiának [egnagyobb ered-
ménye a magyar nemzetnek a nyugati. élethez való kapcsolás mel-
lett az önálló nemzet megszervezése. E munkájához jól választotta
meg a legalkalmasebb munkatársakat, akik csak hasznunkra dol-
goztak. Az lett a magyar nemzet baja, hogy később olyanokat is
befogadott és vezefőszerephez juUatott, akik sem a vér, sem az
érzés szálain nem tartoztak a magyarokhoz. Talán ez is oka volt
annak, hogy. a keresztyén vallástól a nemzeti szabadságot féltette a
magyar az Árpádok kiváló királyai alatt is. Az előadó Marcali tör-
ténetírásait tanulmányozta, s kemény szavakkal ítéli, meg István
királyról alkotott véleményeért. O inkább Horváth és Hóman írásain
keresztül rajzolja meg István alakját. István megértette, hogya nem-
zet sorsa attól függ, hogya keresztyén nyugati kullúra szellernét át
tudja-e venni..s emellett nemzeti önállóságát, eredetiségét meg tudja-e
tartani .. : .Ó»

A nyelv ősi eredete megmaradt mindrnáig. A "művelt" nyugat
minden kereszlyénsége ellenére is társadalmi és erkölcsi züllöttségben
tespedt e korban. István keresztyén szellemmel töltötte meg ural-
mának minden részét. Az első iskolát lOll-ben alapította Pannon-
halmán, de sok más vallási központbari is.' .

István két könyvet is hagyot! hátra, ezeket törvénybe is iktatlék.
Az első fiához szóló intelmeit, a második a nemzetre és egyházra
vonatkozó törvényeit tartalmazza.

Beszámolóm végére értem. A közöltek alapján felállíthat ja min-
denki az előadássorozat mérlegét a szellemiekre vonatkozólag.
Az előadásokat 100-150 kartárs' látogatta állandóan, ami elég szép
szám. Meg vagyok azonban győződve róla, ha tér, idő és anyagiak
nem játszanának oly nagy szerepet életünkben, többen, sokkal többen
lettünk volna. '

Az a belső hang.
A megismerésnek két nemével rendelkezik az ember, az egyik

a belső, a másik a külső megismerés. A kívülről érkező irányítás,
behatás az általános megismerési mód, ehhez .tartozik a nevelés es
oktatás is. A belső megismerés. mint a neve is mutátja, 'az ernber
lelkéből fakadó ismeret. idegen szóval intuició, míg a külsőé extuicíó.

Mostanában sokat hallunk az intuitiv embertipusról. mert éppén
a Xx. század emberét jellemzi, hogy túlnyomóan belső sugalmazás.



intuició alapján cselekszik. Volkelt. ismert filozófus az intuicióról az!
mondja : "olyan, mint egy hirtelen támadt gondolat, mely meglévő
igazság birtokába juttatja az embert anélkül, hogy külső bizonyíté-
kokra volna szüksége ". Művészek, irók gondolkozók tanúskodnak
róla. hogy .alkotó eszméik birtokába az intuició útján jutottak. Az
alkotás ténye tehát nem az elme éles Iogikáiáből, hanem az intui-
cióból következik. uA belső látás hozza' létre a lángészt."

, Az irituició fokozása az inspiráció. Ez esetben az önfüdatos
gondolkodás, kérdezés, anyaggyűjtés teljesen mellőzölt valami. Az
ember maga csak eszköz' egy' magasabb hatalom szolgálalában.
Annak akaratát szóval. vagy mővészetének készségével' fejezi ki.

A prófétálás is inspiráció, Isten akaratának klnviletkoztatása.
Isten, akaratának keresztülvitelére az emberiséget használja fel, esz-
közül. Sajnos, kevesen hallgatnak az, intő szóra, vagy elnyomják
azt magukban, és ezért válnak boldogtalanokká. Nagy elhatározások
majdnem mindig intuitív módon jönnek létre. Az "illető lelki kény-
szer alatt áll". Igy volt ez Luthernél is. a wormsi birodalmi gyűlésen,
amidőn az örökké emlékezetes szavakat elmondta: "Itt állok, más-
kép nem tehetek ... " '. . . ',. " ..

Nagy tévedés volna az intuició! csak lelki problémákra,,-\{J-onat~
koztatni, mert az a mindennapi élet megnyilvánulásaiban is fontos
szerepet játszik. Az emberi élet irányitója . lesz, ha figyelünk szavára.

A belső hang eléinte bizonytalan érzés alakjában jelentkezik,
akár negativ. akár pedig pozitiv formában. Így figyelmeztet egy be-
következendő veszedelemre, vagy pozitiv formában egy örvendetes
eseményre. Általában ösztönszerű megérzésnek mondjuk, s csak
akkor: figyelünk rá, ha kirívó esetben vesszük észre. Sajátságos
azonban, hogy az első figyelmeztetést rendszerint egy ellentétes érzés
is követi, mely bizonytalanná, kételkedövé teszi. A másik érdekessége
a dolognak az. hogy a már bekövetkezett esemény nem a kételke-
dés, hanem az intuitiv megérzést igazolja. Fontos tehát, hogy a
belső hanggal ellentétes kételkedést magunkban legyőzzük és a hit
erejével támogassuk a figyelmeztető szót.

Helytelenül jár el a haragban, felindulásban, idegességében
cselekvő ember. "Rossztanácsadó a harag." Minden ehatározásunkat
a nyugalmi helyzetból fakadó intuitív megérzés vezérelje. Jó azért
"egyet aludni rá", mert rendszerint a hajnali órákban, "világos fej-
jel" kapunk helyes indítást cselekedeteinkhez.

A belső hangra figyelő, annak szavát követö ember megköze-
líti azt a boldogságot, melyet e világ adhat, mert minden cselekede-
tében biztosan vezérli egy magasabb hatalom.' Krt.

1· ,;Újabb-~jegyzések a Gyógyház javára: Kovács Dezső Váralja
25, Orszigethy Lajos Magyarkér 25, Ludván Sándor Celldömölk 25,
Kring Gyula nyug. állami isk. igazgató és neje Becht Sarolta Bonyhád
25, Róth Kálmán Aszód 25. Nagy Sámuel Bábabogyoszló 25, Czéh
Sándor .Sand 25. (A számok pengőt jelentenek.)
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EGYEStJLETI ELET HIVATALOS RÉSZ

Hauptrnann Mihály.
1868-1938.

Hegyeshalom községben nemrég hatalmas embertömeg haladt
egy koszorúval borított koporsó után. A sokaság az ev. templomba
vonult, mely nem bírta befogadni a. nagy tömeget. A koporsót le-
teszik az oltár előtt, megszólal az orgona, a temetési ének, mely
után a gyülekezet lelkésze. Weltler Rezső megható, szép szavakkal
búcsúztatta el Hauptmann Mihály nyugalmazott ev. tanítót, aki' hű-
séggel szolgálla a gyülekezetet 3 és fél évtizeden át, mint szorgalmas,
lelkiismeretes tanító és mint kántor. Utoljára hozta el őt az egyház-
községe abba a templomba, ahol oly hosszú időn át közreműködött
az istentisztelefeknél. Itt köszönt meg a lelkész a derék, jó tanítónak
minden szeretetet, hűséget és fáradságot, mellyel a boldogult az
iskolában és a templomban mindenkor szolgálni akart. Oh, ha lát-
hatta volna' szeretett fiai, a hozzátartozók s a hálás taniiványok
könnyeit, ha hallhatta volna a zokogást, mely ebben az órában a
lelkekből kitört! Látta volna, hogy nem élt hiába, mert a lelkész
szavai szerint, mindaz, amit itt elvetett, az tovább é-l az ő tanítvá-

. nyaiban. és, élni fog az ő emléke is azok szívében, kik őt szerették,
tisztelték. Es szerették őt nagyon sokan. a községben rnindenki,
különbség nélkül, a kartérsek. mert ritka jó -kolléga volt, ezerették
a várrnegyében és azon túl is.

A középiskolat és a tanítóképző! Sopronban végezte, ahol 1888-
ban szerzett oklevelet. 1893-ig Szák községben volt tanító, majd 35
éven át Hegyeshalomban kántortanító. Itt a nyugati végen 'az ő
nemes, erős magyar érzéssel megtelt szíve, nemes lelke. erős akarata
talált munkaleret. Es rnondjuk meg hálatelt szívvel: e' tekintetben is
kiváló munkát végzett, A munka embere volt ő mindvégig. Hisz mint
a Lajtaszabályozási Társulat tisztviselője, még az utolsó napon is
annak pénztárkönyve mellett ült, bár érezte, hogy közeleg a vég-
órája, mert azt mondta az őt meglátogató lelkésznek: én nem félek
a haláltól. minden órában .kész vagyok elindulni.

Elindulf hát! S most elérkeztünk vele az utolsó állomásra, a
csendes temető kertjébe. A lelkész imádkozik, megáldja Hauotrnann
Mihály kihült testét, lelkét' pedig az Isten kegyelmébe ajánlja. .

A nyitott sír mellé áll Heszheimer András, s a volt tanítványok
nevében teszi le Et koszorút meghatott szavakkal a jó tanító sírjára.
Reisinger Lajos. az énekkar nevében helyez el koszorút az egyesület
alapítójának és vezetőjének koporsójára. Wallner György, a Moson-
vm. Altalános Tanítóegyesület koszorúját teszi le kegyeletes szavak
kíséretében, Unger Oszkár, a helybeli NEP elnöke koszorúval lép a
sír rnellé, és könnyes szemmel mond búcsút a boldogult testvérnek.
Pintér Lászlókanonok, országgyűlési képviselő a magyar haza hű
fiát búcsúztatja el az elköltözött testvérünkben. A Laitaszabálvoző
Társulat koszorújának letétele után Wenk Károly nyug, főesperes,
kormányfőfanácsos lépett- a sírhoz, hogy búcsút vegyen attól a tanító-
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töl és rhunkatárstól.'akhf~löly sokszor állt nyitott sír melletl. amikor
évtizedeken át idekísérték együtt ágyülekezet halottjait. Elcsukló
hangon köszöni meg, mint a gyülekezet volt lelkésze-a derék tanító-
nak rninden jóságát, hűségét és szeretetét. •

A helybeli' és vidéki tanítók karéneke felcsendül:
Isten! Légy irgalmas!
Tárd fel a nyugvónak
Szerit mennyországodat "
'AmeQ! 'Ámen! .

A 'koporsó eltűnik. Megint eggyel kevesebb azoknak a száma,
, ekik hű fiai a mi anvaszentegvházunknak, akiknek meleg, szereíő

szívük : Van, kik a, munka emberei, s akik a mi szegény magyar
hazánkat és annak népét forróan tudják szerelni l

, Kedves, jó Hauptrnann Mihály.. Isten veled! W.

Lelkész- és tanító körzeti konferenciák.
Irla: Grieszhaber Endre Henrik. Maios.

'Az a szok~tlan .lelki n;ugtalanság" mely a mai életet a külön-
féle új és sokszor talán igen furcsa világnézeti elvek következrné-
nyeként uralja, kötelességévé teszi mindenkinek, kétszeresen nekünk
lelkészeknek és tanítóknak, mint lelkiekkel foglelkozóknák, hogy
minden erőnkkel és rendelkezésre álló' eszközzel a veszélyeztetett
frontokra siessünk, hogy megmenthessük azt, ami még menthető és
amit minden körülmények között meg is kell mentenünk egy jobb
jövendő .szárnára, Ez' pedig nem más, mint evangélikus Egyházunk
és annak veteményes, kertje, az evangélikus népiskola. ,

A mai gondterhes időkben fokozott munkára van szükség min-
den fronton. Erre a nagy munkára csak úgy vagyunk képesek, ha
fokozott mértékben van meg bennünk a lelkiismereti felelősségérzet.
Evangélikus Egyházunk jővőjéért míndenki felelős, vezetők és veze-
tettek egyaránt, Lelkiismereti felelősséggel tartozik mindenki egyfor-
mán azon a bizonyos őrhelyén, ahová az isteni Gondviselés böl-
csesége állította. Ezt a felelősséget legfeljebb megoszthatjuk. de át
nem háríthatjuk másokra.

Ha Egyházunk széles mezőségein a szent munkaalkalmakmér-
hetetlen sokaságára tekintünk. akkor lelkünk éppen a fokozott lelki-
ismereti felelősségünk érzetében valósággal megtorpan. mert érezzük
erőink, képességeink nagy fogyatékosságát és sokféle hiányosságát. •
Kétszeresen áll ez ránk, tanítókra, akik a mai történelmi időkben az
események sodrában a lelkipásztornak legközvetlenebb, leghívebb

. munkatársává léptünk elő. Tanítói hivatásunk lelkipásztori hivatássá
bövült, egyházi munkamezőnk nagy síkban megszélesedett. Erthetö,
hogy ezáltal a tanítóképzőből hozott ilyenirányú képességeink fel-
újításra, kiegészítésre és megrőgzítésre. szorulnak. Ennék ilyen őszín-
tén való megállapítása nem lehet ránknézve szégyen,inerl hiszen
ugyanezt kénytelen tenni ma minden más hivatás keretében mun-
kálkodó tisztviselő társunk. A mai rohanó élet, a szellemi téren is
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csendes elmélyedésre. ha a konferenciák térnakörét a következők-
ben közöliük.

A konferenciák összefoglaló alaptémája: Az Isten műhelve.
Ennek a tengelyében mozogtak a következő előadások és áhitatok.
Első nap délelőtt: ·áhítat: Az igazi ényház. Ef. 5. 25. b-26. 1. Az
evangélikusvegyház Krisztus tanításában és a' hitvallási íratokban.
2. Luther az egyházról. 3. Az evangélikus egyház és a közössézi
mozgalmak. Előadó: dr. Kapi Béla.

Délután. 4. Az evangélikus egyház helyzetképe.
a) Az egyház mai arca. Dr. Kapi Béla. b) Az egyház állami

és politikai helyzetének viszonya saját lényegéhez és hivatásahoz.
c) A hitvallás érvényesülése egyházunk szervezetében, tanításában
és munkáiában. d) Az egyetemes papság elve. e) Az evangélikus
egyház felekezetközi politikája. f) Az evangélikus egyházfogalom és
az evangélikus iskola. g) Az evangélikus ifjúság és az egyház. h)
Osszefoglalás és mérleg. Dr. Kapi Béla. Ahítat. Az egyház munkája.
Gal. 1. ll-ll., .

Második nap. délelőtt. -Áhilat. Az egyház szolgái. Ef. 4, 11-12.
5. Mit követel Isten az evangélikus egyháztól. 6. Mit kövelel Isten
az egyháztól. Áhítat. Az egyház. és szolgái Isten előtt. Ef. 5. 30.
Dr. Kapi Béla.

Az előadók részben a lelkészi, részben a tanítói karból kerültek.
A munka oroszlánrészét azonban Ö Nagyméltósága viselte. Ezzel
biztosította a' konferencia gerincességét, változatosságát és rugalmas-
ságát. ,

A legnagyobb boldogsággal és igaz hálával gondolunk vissza
az együtt eltöltött lélekemelő órákra. Áldó imádsággal állunk -meg
a mindenható jó Isten előtt. aki szent lelkével fogékonnyá tett ben-
nünket a hallottak befogadására fs megértésére.

Hálás szeretettel állunk meg O Nagyrnéltósága előtt, hogy szellemi
kincsének gazdag tárházából ezúttal is bőségesen táplált és felemelte
szíveínket főpásztori, nemes, jó szívéhez, ezzel pedig a mindennapi
életnek porából a lelki életnek tisztább, eszményibb magasságaiba,
ahol megismerhettük hivatásunk szentségét és magasztosságát, meg-
ismerhettük egyházunk széles munkamezőin a különféle szent munka-
alkalmakat és megismerhettük azt a missziót, rrrely hivatásunk be-
töltésénél reánk lelkészekre és tanítói karra várt.

Külön mélységes .. hódolattal és hálával köszönjük, hogy e
koníerencián keresztül egyesítette a lelkészi és tanítói rend' szívét.
mint akik ugyanazon a munkamezőn egy sorban dolgoznak és így
kell. hogy lelki közösséget érezzenek az Istennek szent műhelyében.

Imádságos lélekkel kérjük a jó Istent, tegye gazdagon áldottá
a konferencia napjait, O Nagyméltóságának adjon még igen sok éven
át testi. lelki ép erőt, hogy továbbra is az eddigi szent lelkesedéssel
szolgálhassa egyházunkat és annak minden egyes intézményét.
Nekünk hallgatóknak pedig adjon a Mindenható kitartó hűséget,
bölcs megértést és szent elhatározást, hogy O Nagyméltósága minden
egyházépítő és nernzetrnentő célkítűzését lelkiismeretes hűséggel és
eredményesen szolgálhassuk.

I
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Gyógyházunkért. "
A ceglédi evangélikus 3 tanerős népiskola 1938 május Iő-én,

követendö például. az alábbi műsoros délután! rendezte, melynek
jövedelme Gyógvházunkra Jaa, azaz Egyszázpengő volt, "", -,

1, A legelső ima... Edesenvám, csak az a kérésem .. ;' Ene-
kelte ,a t,9bbszólamu gyermekkar. . '

2. Unnepí beszéd. Tartotta nt. Wolf Lajos esperes.
3. Udvözlő vers.
4. Anyák napján. Szindarab 14 'szereplövel.
5, Édesanvánk .. Verses jelenet 9 szereplővel. '
6. A kettéosztott Biblia. Színdarab. Írta : Szárrthó Robert; 4:

szereplővel.
7. Virágok álma. Szindarab 18 ,szereplővel. '
8. Járjatok be .minden földet. .Enekelte a gyermekkar. "

,

Tájékoztató
a gyakorlati irányú középiskoláról és a tanítóképzés új szervezetéről.

A vallás- és közoktatásűgyi miniszlériurn illetékes ügyosztálya
is szükségesnek tartja, hogy az 1938/39. iskolai évtől kezdve életbe-
léptetendö új iskolafajokkal kapcsolatos tudnivalókról az iskolák
igazgatóságai, a közép- és polgári iskoláknak különösen IV. osztá-
lyos tanulóí. valamint a szülői társadalom kellő tájékoztatás kap>
hassanak. A legfontosabb tudnivalókat az .alábbiakban közöljük:

Az elméleti irányú gimnáziurnon kívül középiskola lesz a 'gya-':
korlati irányú liceum, továbbá a mezőgazdasági, ipari és keres ke- '
delmi középiskola,

A négy osztályú '[iceum készít elő többek között a vele kap-
csolatban fenntartott 2 éves tanltóképzöakadémiákra, melyeknek fő-
iskolai jellege lesz. A liceumi érettségi bizonyítvány .mindazokra az
állásókra és tisztségekre képesít. amelyek elnyeréséhez eddig közép-
iskolai érettségi vizsgálat volt szükséges. Az egyetemek, jogakadémiák
és hittudományi főiskolák kivételével képesít a Iiceumi érettségi más
főiskolákra saM. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudornányi
Egyetem közgazdasági és kereskedelmi osztályán és a gazdasági
szaktanárképzőintézetben folytatandó' tanulmányokra.

Aliceumban hit- és erkölcstant, magyar nyelvet és irodalmat.
nemzetismereli és lermészetismereti tantárgyakat, egy élő idegen
nyelvet, mennyiségtant, raizot. éneket, zenét. testnevelést. egészség-'
tant. kézimunkát, gy'~korlati gazdasági ismereteket, valamint alapvető,'
nevelési ismereteket, leánylíceumben ezeken felül egészségvédelmi
és családi nevelési ismereteket, az erre önként jelentkező tanulőknak
egy második élő idegen nyelvet s végül, gyakorlati gazdasági 'lsme- '
retek helyett gyakorlati háztartási ismereteket kell tanítani. ..

A rajz, ének, zene, testnevelés és kézimunka gyakorlati része
alól testi fogyatkozáS, egészségi okok vagy más alkalmatlanság miatt '
felmentés adható. A tanítóképzőakadémiára azonban 'csak felvételi .,:c-
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(alkalmassági) vizsgálat után léphet az, akinek megfelelő liceumi
érettségi bizonyitványa van.

Az eddigi tanitóképzőintézefi, ezentúl líceurni felvételekre a
miniszter ezután pályázatot nem hirdet. A liceum első évfolyamára
az vehető fel, aki a gimnázium vagy polgári iskola IV. osztályát el-
végezte és tizenhetedik életévét még nem töltötte be. A felvétel a
kőzépiskolákhoz hasonlóképpen történik: a jelentkezes alapján az
igazgató veszi fel a tanulókat. Magántanulót felvenni nem szabad;
annyi növendék vehető fel. amennyi férőhely a tanteremben van.
Ebből a latin mentes középiskolából nem rekeszthetök ki azok a ta-
nulók, akik gyakorlati életpályára akarnak menni. Előreláthatólag a
középiskolaí tandliszebályzat lesz az irányadó.

Tanítóképzőakadémiákra csak azt lehet felvenni, aki a Iiceumi
érettségi vizsgálatot legalább jó eredménnyel. a felvételi (alkalmassági)
vizsgálatot pedig sikerrel kiállotta. Gimnáziumi' vagy gazdasági kö-
zépískolai érettségi bizonyítvánnyal a tanítóképzőakadémiára felvenni
senkit sem lehet. A tanitóképzőakadérniát csak nyilvános úton lehet
végezni. A hallgató tanulmányi ideje alatt egyúttal bennlakó növen-
déke az akadémiával kapcsolatos internátusnak. Az internátuson
kívül lakásra engedélyt nem lehet adni.' .

*
Atájékoztatással kapcsolatban a soproni ágo h. ev. tanítóképző-

intézet igazgafósága az egyházi főhatóság rendelkezése értelmében
arra kéri a liceumba folyamodó tanulókat, hogy jelentkezzenek a már
előzőleg hirdetett módon: kellöképpen felszerelt írásbeli kérvénnyel ;
azonban a' tanttói pályára való alkalmasság nem szükséges a fel-
vételhez. Kívánatos a mielőbbí jelentkezés. A folyamodványok be-
rivúitásának határidejét május 31-ről bizonytalan ideig meghosszab-
bították:' "., R. K.

Ke>NVVISMERTETÉS
"Magyarul így ["

Irta.: Bene Lajos.

Ezen a címen jelent meg Gárdonyi Géza halhatatlan .író hagya-
tékában maradt a magyar nyelv értékeinek és.szépsézeinek feltárá-
sára irányuló feliezvzéséi. A feljegyzések mozaikszerüen tárják elénk
az idegen. nyelvekből átvett vagy azo~ hatása alatt közhasználatba
került szavak, kifejezések tömeget. Vizsgálódásaiban nem mindíg a
hivatalos helyesírási szabályok megállapításait követi, némelykor
szembeáll azokkal, vitatkozik és igyekezik nyelvkinesünk csorbítatlan
szépsézél és értékét megkeresni és elénk állítani.

Most, amikor ujabb erős mozgalom indult meg a magyar nyelv-
nek minden salaktól való megtisztitására. Gárdonyi Géza nagy szel-
leme is segítségünkre siet hagyatékában maradt Ieljegyzéseivel. Nagyon
sok idegen szót, kifejezest . éles bonckés alá vesz és lenyesegeti
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azokról, amit feleslegesnek. nem odavalanak tart. Minden magyar
embert, elsősorban a magyar tanítói kart közelről érdekli Gárdonyi
Géza eme hagyatéka, mert mint az ifjúság oktatói, nevelői, a nagy
magyar tanítónak a magyar nyelv megtisztításának rnunkájában.
anyanyelvünk szépségeinek, értékeinek gazdagítására fel tudják
használni.

A munkát a Dante könyvkiadó adta ki.
Ára, fűzve P 4'20, kötve P 5'50. '

Bene Lajos: Magyar Tanítók Évkönyve. 1938-39.'
Bene Lajos ny. tanúgyi titkár évek óta hasznos útmutatót ad a

tanítóság kezébe évkönyveinek kiadásával. Legújabb példánya is
sok gyakorlati érzékkel, s .alapos tárgyi ismerettel készült. Biztos
eligazodást nyujt a népiskolai rendtartás, nevelés-oktatás, s az iskolán-
kívüli munka, az újabb rendeletek terén felmerülő mindennapi kér-
désekben. Valóban "Tanügyi Lltmutató" -nak tekinthető az egész 300
oldalas könyv, nemcsak annak 1. része. Naptári rész postai díjsza-
bások, bélyegilletékek s mértékek után következík az évkönyvben
az emlékeztető határidő-jegyzék, amely pontosan -összeioglalia az év
folyamán az iskolai munkával összefüggő rendtartási teendőket, azok
határidejévei együtt. Az állami és egyéb hatóságok részletes CÍmtára
után ismerteti az országos jellegű tanügyi egyesületeket, intézményeket,
lapokat, külön fővárosi útmutató után tájékoztatást nyujt az iktatás,
ügydarabok elintézése, kézbesítése, kezelése, .jegyzőkönyv szerkesztése
tekintetében.

Abeiskolázással kapcsolatos teendők alatt csoportosít minden
lényeges intézkedést. Nagyon gyakorlati alapon tünteti fel azután a
mű a népiskolai egészségüggyel kapcsolatban felmerülő teendőket.
A szülői értekezletek, szülők látogatása után "Személyi ügyek" cím
alatt a pályázatok módozatait, a helyettes, kisegítő, segédtanító, az
áthelyezés, álláscsere, átköltözködés. lakbér, családi pótlék, Beteg-
segélyezési Alap, fegyelmi és nyugdíj ügyek, majd az iskolánkívüli
néprnűvelés, továbbá az újabb rendeletek tára következik.

A tanítóképzőintézeti gyakorlóiskolai tanítói állások betöltésére,
középiskolai internátusok, s végül a zsinorírás ismertetése fejezi be
a nagyon' tartalmas és sokoldalú munka anyagát.

A mű minden tanító részére kitűnő segítő eszköz munkáiának
szakszerű, pontos elvégzéséhez. sezért annak beszerzését ajánljuk.
Ara elővételben 3 P 60 fillér volt. Bolti ára 5 P-re volt jelezve. Dante
könyvkiadó kiadásában jelent tneg Budapesten. (ll., O-utca 27.) Küldi \
Bene Lajos ny. tanügyi titkár, Budapest, Ill., Aldás-utca 9. S.

Tanítótestvér, mit szándékozol tenni a Gyógyház erdebében ?
Min~ent lehet, csak akarni kell!
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Szellemtudományi művek.
Gyalókay Jenő: Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán.

Gyalokay Jenő ezredes, a Tudományos Akadémia tagja, alap-
vető Iorréstenulmánvban íoglalta össze az 1849. évi erdélyi u. n.
tavaszi hadjárat sorsdöntő eseményeit. A szerző kitűnő előadásában
íélelmetesen komorlik tel az olvasó előtt a közelgö tragédia: a
szabadságharc bukása. - Megjelent áprilisban.

Miskolczy Gyula: A "kamarilla" a reformkorban.

A relormkorszakot eddig csak Magyarországból ismertük. Mís-
kolczy Gyula megmutatja - Bécsból. E tudományosan pontos és mégis
irodalmian erdekes könyv a bécsi kormány politikajának megmuta-
tásával új tényt vet arra a korszakra, amely talán a magyar törté-
nelem egyik legérdekesebb kora volt. - Megjelent áprilisban.

VERseK
Tanítőm emlékének.

(Gősy Ferenc 1886-1938.)

Mint nyári égből pusztító vihar
Jött el teérted a zordon halál ...
Munkameződről hívott el az Or,
Mivel munkádban mindig hív valál ...

Lelkednek fényét szétsugároztad
S munhohelueden fáklyaként égtél.
Világot 'gyujfál sok-sok lélekben
S most megpihenni az égbe tértél .

Ott fenn elnyerted pályabéredet ! .
De lásd - itt alant mily komor a gyász ...
Sírnak tieid s a gyermeksereg,
Mert tenélküled oly árva a ház ...

De mégse érjen panasz szó hozzád! ...
- Taní/ó lelked ittmaradt velünk! -
Ha meg/értél is az ég Urához,
Drága tanítónk, mi nem felejtünk!

Emléked őrzik, kiknek fényl adál .
Kik veled jártak a ludásmezőn .
Hálavirágot hintenek Reád
S úgy emlékeznek Rólad könnyezőn!

Kemenesmagasi, 1938. áplilis 4. Bertalan Sándor.
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Az Úr szolgála.
Galamb lelkével szolgált Urának,
Orállója volt Isten- Várának. <

Sorsát Isten kezébe letéve;
Igy imádság volt egész élete.
Fogyó élete templomi gyertyaként ...
Egyért hevült - lobogva: Istenért l
Rebegő ajka úgy imádkozott,
Eget hozot! a Földre s gyógyítot!.
Néma már az ajk, de Ő ittmaradt.
Célját elérte; Istennél nyughat!
Itt maradt fénye, mély tekintete ...
Síró tanítványai lelkében!
Tiszta csillag volt, - élete egén -
Egész lelki munkája mezején.
Nem földi bérért, - örök kincsekért
Volt tanító: Jézusért-Krisztusért !
Elment most szerettei köréböl,
Legyen vigasz példás életéből ...
Elhintett jó mag: Isten. igéje!
Dicsérje az Urat mindörökre l

1938. április 4-én. Patyi László.

HIR E K
A Magyar Tanári és Tanitói Egye-

sületek Egyetemes Szövetsége (MTESZ)
megalakításának előkészítése végett f.
évi május hó 25-én déli 12 órakor Buda-
pesten az Országos Középiskolai Tanár-
egyesület székházában tartja alakuló ér-
tekezletét.

A Kovách Pál Irodalmi Társaság
Győrött május 9-én délután 4 órakor fel-
olvasó ülést tartott, amelyet a Balaton
népszerűsítésének szentelt. Az ülés folya-
mán Benedek Vince értékes tanulmányát
a Balaton íróiról Ajkai Klára olvasta lel.
A tanulmány élvezetesen ismerteti a nép-
mesék nyomán a Balaton keletkezését.
Ezután a Balaton panorárnáiát, elbájoló
vidékét, megmagyarázhatatlan varázsát,
poézisét. hullámainak játékát rajzolta meg
költöi nyelvvel és rajongó szeretette!.
Részletes szemelvényeket közöl ezután a
tanulmány Berzsenyi, <Kislaludv, Jókai,
Kossuth, Eötvös műveiből és más irók,
költők munkáiból. Jakab Ferenc "tanul-
mányát és Hermann László nagysikerű
balatoni hymnuszát ismertetté még. A
tanulmány mindvégig lekötötte a közönség
érdeklődését, lelkesen ünnepellék a
szerzőt.

A Békési Ág. Hitv. Egyházmegyei
Tanítóegyesület i. évi május hö 7-én
tartotta Szarvason, a Kossuth-téri központi
iskola disztermében Rohoska Géza elnök-
letével évi rendes közgyűlését. Zima Pál
gyakorlati tanítása és elméleti értekezése,
Dankó János bírálata, Kartali János elő-
adása és Székely Béla előadása volt az
ülés tárgya a folyó <egyesületi ügyek
mellett.

A Békésvármegyei Általános Tanító-
egyesület május 9-én tartotta Karsai
István elnöklele alatt L évi rendes köz-
gyűlését Békéscsebán, a városháza köz-
gyűlési termében, gazdag rnűsorral.

A celldömölki együttes lelkészi és <
tanítói konferencia nagy sikerrel, gazdag
előadás-sorozattal és áldásos hatással
folyt le május IO-II-én. Az előadások
túlnyomó részét D. Kapi Béla püspök tar-
totta. A konferencia első napját nagy-
szabású <egyházzenei hangverseny fejezte
be, amelyet a rendezőség D. Kapi Béla
Önagyméltósága tiszteletére rendezett.
Az est központiában a püspök előadása
az egyházról, mint Isten műhelyérőlállt
s költői beállitása volt a konlerencia fó-
tételének a nagyközönség számára. A



nagy látogatottsággal kíse'rt est közénekkel köszöntötte. A 4ó tagú !érfikar művészl
kezdödött, majd Zongor Béla: esperes, szereplése nagy sikert hozott a kar veze-
korrnánylőtanácsos mondott megnyitó tőiének, Molnér Dezső kántortanltó, kar-
imát. Művészí orgonaszámmal működött nagynak,
közre ..Szabó Dezső csőrigei tanító. ki Halálozások. A boriádi (Baranya m.)
Bach J. S, : Preludium C-moll és Toccata evang, egyházközség rnélységes fájdalom-
és fuga D-moll. továbbá Martin: Esti ima mal tudatja. hogy Hatz József evangélikus
c, művét adta elő. továbbá Kertai János igazgató. szeretett levita-kántortanítója
kőszegi igazgató, ki Bach Ch, Ph, E, : áldásos, munkás életének 59-ik, tanítói·
Adagio G-moIl. továbbá Maillot : Andan- működésének 49-ikevében, 1938 május
tino E-moIl c. rnűvét játszotta,' 18-án hosszas szenvedés után, az Úrban

A ceIldömölki egyházi Vegyeskar Em- elhunyt. Temetése folyó hó 21-én (szorn-
lékezzél Uram", Kepl-Králíktól: Jézus baton)' délután 2 órakor volt Boriadon.
óvj a bűntől engem! Durante: Ó szaba- ..Az igazakra világosság fénylik a sötétben:
díts meg", és Gumpelzhaimer: Istent Attól. aki irgalmas. kegyelmes és igaz!"
dícsérd énekkel c, műveket énekelte ízlé- Zsoltár: 112. 4,
sesen, átérzett és áhítatos előadásban. A Nagygyimóti· Evangélikus Leány-
Ludván Sándór karnagy szakavatott veze- gyülekezet mélységes fájdalommal jelenti.
tésével. Zéröirnét Molitorisz János esperes hogy-szeretett igazgató-tanítója Petter Vik-
mondott,' tor. áldásos életének 57-ik. tanítói mun-

Az est másik szereplőcsoportia : A késságének 37-ik évében 1938 május
csöngei férfi kar nem érkezel! meg közbe- 21-én esti 10 órakor hirtelen elhunyt. Ked-
jött akadályok miatt az estre. Helyette ves halottunkat május 23-án. hétlőn dél-
a vallásosest után szerenáddal lepte meg után 1/24 órakor tartandó gyászistentisz-
D, Kapi Béla püspököt, miközben a Iö- teleti szertartás után kísértük földi pihenő
pásztort dr. Porkoláb ügyvéd. felügyelő helyére, Legyen áldott. emlékezete!

, -----
Az Evangélikus Népiskola nyárf menetrendie,

Érvényes 1938, 'május 15-től.
\

Körrnend
ÉrkezikIndul

a kezdöáIlomásról érk'l...: lindul a végállomásni
ó I p ~ ó ]p .

Grác 17'36. Sztgotthárd 20'40 21 19 9 21 28 Budapest kpu. 6'20
Zalalpvő 20'04 20 45 - - -
Pinkamindszent noo 1724 - - -

2Szentgotthárd 4'28 504 1 505 Szombathelv 5'37
Szentgoíthárd 6'00 638 -6 644 Budapest kpu. 15'01
Zalalövö - 5'51 632 - - -

. Pinkamírrdszent 6'11 635 - - -
3Szentgotthárd 7'42 819 2 821 .Szombathelv 8'54
4Grác 6'10. Sztgotthárd 9'26 10 04 4 1008 Budapest kpu. lT18
Grác 9'15. Sztgotthárd 13'59 14 38 5 14 43 Budapest kpu, 20'15
Zalalövő 13'40 14 20 - - -
Pinka mindszent 14'04 14 28 - - -

lGrác 13'40. Sztgotthárd 15'51 16 17 1 16 18 Budapest kpu. 21'10
Budapest kpu. 23'35 637 5 642 Grác 10'18

- 6 48 Pinkamindszent 7'23
Szombathely 9'35 10 07 510 12 Grác 13'54

lBudapest kpu. 8'30 13 30 1 13 31 Grác 16'00
- - - 14 41 Zalalövö . 15'20
- - - 14 50 Pínkamindszent 15'15

Budapest kpu. 13'15 19 04 6 19 10 Grác 22'55
- - - 19 20 Zalalövö 20'03

5Budapest kpu. 18'05 23 08 2 23 10 Szentgotthárd 23'49
-

Jelmagyarázat, 1 gyorsvonat. 2 motor, közl. VI. 26-IX, 8. 3 motor, közl. VI.
26'-:IX. 8. 4 VI. 27-IX. 7. közvetlen kocsi Grác-Celldömölk-Tapolca-Keszthely-
B, sztgyörgy-c-Székeslehérvár, 5gyorsmotor. '
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,KANTORI ROVAT

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

Modorosságok a koráliátékban.
Irta: dr. Gárdonyi Zoltán.

Ha különböző korú, különféle vidékeken rnüködö kántorainkat
megfigyeljük, hogy hogyan játszanak el orgonán egy egyszerű, négy-
szólamú korál-letétet : akkor megállapíthatjuk, hogy némelyek, sőt
egyes vidékek összes kántorai olyan szokásokat is követnek, amelyek -
ellenkeznek a szabatos keráljáték elveivel. Ezek a kéntorok arra
szoktak hivatkozni. hogy bizonyos szokások rájuk nézve kötelezőek,
akár azért, mert elődeik azon a helyen régóta úgy játsszak a korá-
lokat, akár pedig azért, mert holmi állítólagos "határozat" álL fenn,
hogy a korálok orgonalelétjét így meg így kell játszani. Nézzünk
csak egyszer szembe ezekkel a hagyományos, sőt "határozaton"
alapuló modorosságokkall

A legelterjedtebb szokás az, hogya korál egyes dallamsorai-
nak a végén a dallam (a szoprán) utolsó hangját átrtyujtják a követ-
kező dallam sor első hangjáig. Indokolásul arra szóktak hivatkozni,'
hogya gyülekezet hangját így kell mintegy átvezetni a következő
keztlőhangra. Ellenvetésül azt kérdezem: hát ahol nem így játsszák
a korálokat, ott talán fennakadás áll be a gyülekezet énekében?
A tapasztalat azt mutatia, hogy nem. A dallamsorok végén a szoorán-
szólam ugyanúgy igényl tari a lélekzefvételnyi measzohiiásra, mint
a többi, kísérő szólam. A szoprán átnyujtását tehát nyugodtan
bélyegezheljük meg avval a szóval, hogy "modorosság". Ez az
orgonajátékban ugyanolyan ízléstelenség. mint az énekben az, ami-
kor a gyülekezet néhány korosabb nőtagja a dallamsorok' utolsó
hangját módfelett megnyujtja, "kihúzza".

Másik, ehhez hasonló, és rendkívül elterjedt hiba a basszus
hangjának a pedálban való ottfeleltése akkor, amikor a többi szó-
lam hangját már megszünfettük. Ez a szokás némely kántornál csak
figyelmetlenségből ered: ugyanis nem figyel arra, hogya kezeket
és a lábakat pontosan együtt vegye le a billentyükről. Vannak azon-
ban kartársaink, akik szándékosan hagyják a pedált tovább búgni,
különösen a korál. vagy az utojáték befejezésekor, ezzel szinte külö-
nős hatást vélvén elérni. Nos, a hafást kétségtelenül elérik: ugyanis
a szakember erről rögtön felismeri, nem a kántort. hanem '- a kon- .
tárt I Hiszen ha valamely orgonadarab végén a szerzőnek az a ha-
tározott szándéka, hogy a basszus tovább szóljon : akkor ennek a
jelölésére úgyis van rnódja, mert írhat a basszusnak befejezésül
olyan hosszú hangot, amilyet csak akar. A koréljátéknál azonban
a dallamsorok végén egyik szólamnak sincs joga tovább szólni.
mint a másiknak. .

Harmadik gyanánt említem azt a szokást, hogy a dallamsorok
kezdő hangját előbb megszólaltatják, mint a hozzátartozó akkord
többi hangjait, tehát az első akkord ot után űtés-szerűen fogják. Állí-
tólag ennek is olyasféle volna a célja, hogya gyülekezet előre meg-
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kapja a kezdő hangot. Minthogy azonban ilyen eljárással a kezdő-
hang megadása egybefolyik a korál tulajdonképeni elkezdésévei :
a korál ritmikus lefolyása eltorzul. Helyesebb tehát a kezdőhangot
a korál éneklése előtt oktávaben külön megadni, és egy gondolatnyi
szünet után egyszerre a teljes akkorddal elindítani az éneket. A
korál éneklése közben, a dallamsorok előtt a kezdőhang megadása
teljesen szükségtelen.

A negyedik fajta modorosság az u. n. "hárfázás". Ez abban
áll, hogy, az éneket kísérő egyes hangzatok hangjait nem pontosan
együtt ütik le, hanem gyors egymásutánban (rendszerint alulról fel-
felé törve). Legelteriedtebb változata az, hogya pedál hangját vala-
mivel előbb üíik meg, mint a felette levő akkordot. Orgonakompo-
ziciókban előfordul ugyan, hogya szerző egyes akkordok töréset
(arpeggio) megkívánja, ezt azonban a megfelelő zenei jelekkel kife-
jezetten jelezni kell. Ilyesminek a koráljátékban semmi gyakorlati
céliariincsen és kizárólag rossz szokásnak minősíthető. Ne feledjük
el, hogy itt rendszerint egyenlő ériéhű hangokról van szó, amelyek
kőzül egyiknek sincs joga előbb, vagy utóbb megszólalni, mint
a tőbbinek.

Még egyet említek: azt a szokást ugyanis, hogy a pedáljáték-
nál a pedál billentyűzet felső quintjét elkerülik olymódon, hogy ami
a basszusban az "f", illetve "g" hangnál magasabb, azt egy oktává-
val mélyebben iátsszák. Ez ismét csak kényelmi szempontokra vezet-
hető vissza, valamint arra, hogy az illető nem tanult meg elég jól
a pedálon mozogni. Vannak ugyan, akik ezt az eljárást azzal indo-
koliák. hogya pedál magasabb hangjai 'nem elég basszus-jellegűek.
Nos: ha a pedálmű csak egyetlen megfelelő 16 lábas játékkal ren-
delkezik is, már az egymagában elég ahhoz, hogy a pedál felső
régiójának a billentyűível basszus-jellegű sípokat szólaltassunk meg.
Azonfelül pedig ne feledjük el, hogy a pedál-szóiam egyes hangjai-
nak oktávával mélyebbre való helyezése széttőri a basszus. dallam-
vonalá/, tehát zeneietlenségre vezet.

Ezt a hibagyüjternényt még tudnám folytatni, azonban mégsem
teszem. Szinte látom, hogy egyesek rosszaló fejcsóválással olvastak
az eddigieket is - de nem azért, mintha a rosszalásuk a felsorolt
hibák ellen irányulna, hanem inkább azért, mert esetleg náluk rég
bevezetett és megrögzött szokásokat tettem kifogás tárgyává. E hibák
némelyike egyes helyeken valóban szinle kötelező hagyománnyá
merevedett. Mintha csak valami hallgatólagos megegyezés volna a
gyülekezet és a kánfora között! Idezenböl odakerülő új kántor, vagy
átmeneti helyettes, aki nem ismeri a szokások titkait: könnyen meg-
járhatja, mert a szokások betartása nélkül talán el sem birja indítani
a gyülekezet énekét. .
. Bármily nehéz is Et helyzet: ezeket a modorosságokat és elő-
ítéleteket ki kell irtanunk egyházunk zenei életéből. A hagyományt
illetően fontoljuk meg, hogy ami jó volt a nagy- és dédapáinknak,
az nem mindig elégítheti ki a ma élők igényeit. Mit szólnánk ahhoz,
ha ma valaki a hagyományokhoz ragaszkodva pl. a villanyvilágítás
bevezetése ellen emelne szót, mondván, hogy ha elődeinknek jó
volt a faggyúgyertya meg a petróleumlámpa, akkor nekünk is kell.
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hogy jó legyen? Ha pedig ezek II zenei modorosságok egyes
helyeken valóban akár egyházi, akár világi testület vagy hatóság
.Jiatérozet't-én alapulnának (amit alig tudok elhinni): akkor ezeket
a határozatokat sürgősen meg kell semmisíteni! Nincs az a hatóság
vagy testület, amelyiknek jogában állana elrendelni, hogya kántor
a feLsoroLt ízléstelenségek valamelyikéi elkövesse! Mert ha elismer-
nők ezt a jogot, akkor lehetségessé válnék az is, hogy - teszem
azt - a Külső-Küküllő mellékén kimondják határozatilag a kéntorok.
hogy ahol a korálkönyvben "bé" van, ahelyett mindenütt "há"-t
kell játszani.

Minthogy az efféle esetleges "határozat"-ok már kezdettől fogva
semmisek : ennélfogva a felsorolt hibákért nem is tehető felelőssé
senki más, mint csak a kántor a maga személyében. Kiki azért
vizsgálja meg önmaga koráliátékét, és szivlelje meg azokat az érve-
ket, amiket a modorosságok ellenében felhoztam.

*
Egyházi ének-hét.

A németországi evangélikus' egyházi énekkarok szövetsége,
amint feladatát évek óta a birodalom egész területén végzi, a mult
évben Felsölővőn (Oberschützen) is rendezett ének-hetet. A folyó
évi augusztus hóban tartandó ének-hétre (valószinűleg ismét Felső-
lövőn) a birodalmi szővelség vezetősége szivélyesen meghívja hazánk
egyházi ének- és zenebarátait is. E meghívást szeretettel közvetítjük
magyarhoni egyházi zenészeinkhez is e sorok útján,

Az ének-hét napi 6 órai változatos egyházzenei foglalkozásból
áll. amelyben szakszerű en kidolgozott terv szerint következnek
egymásután lélegzési-, hangképző- és ritmusgyakorlatok, mintaszerű
koráléneklés. 1-6 szólarn ú karéneklés (harmónikus és polifónikus
mesterrnűvek), zeneelmélet, orgona- és hangszerismertetés. zenetörté-
neli előadás, valamint egyéb, az egyházi zene körébe tartozó tevé-
kenység. Az ének-héten résztvehetnek férfiak és nők, nemcsak hiva-
talos egyházi személyek, hanem bárki, aki zenei téren az egyház-
ban szolgálni akar. A résztvevők az ének-héten vegyes kart alkotnak
és rendkívül változatos összeállításokban énekelnek. Az ének-héten
az unalmas szólam tanulás ismeretlen. Az estéket a német népzene
és a klasszikus világi zene művelése tölti be. Az ének-hét a rákövet-
kező vasárnapon templomi zenés áhítattal végződik.

Lényege szerint az ének- hét a lelki egyház tisztaszívű örven-
dezése, lelkes istendicsőítés. Végső célja: a reformáció ének- és
zenehagyatékának feltárása és gyümölcsöztetése az egyházi éle!
gyakorlatában, Minthogy a tervezett felsőlövői ének-hét vezetője
Kiefner Walter tübingeni karvezető lesz: az ő karvezetői rátermett-
sége és rendkívüli képzettsége tényleg élő valósággá varázsolja a
résztvevők előtt a reformáció zenéjét. Ez az ének-hét szinte szemé-
lyes találkozássá lesz Schütz, Praetorius, Franek. Bach és a többi
zenei evangelisták lényével. Kiefner még a hatszólamú karoka! is
saját élő hangjával, minden hangszer nélkül tanítja.

A részvételi díj mérsékelt lesz: Elszéllásolésról á gyülekezet, a



Hangversenykrónika,
1938. marctus 6. A budapesti evangélikus fiúgimnázium dal- és

zeneegyesületének hangversenye. Tanár: Pesch ko Zoltán. Az ének-
kar Bárdos 4 cserkésznótáját és 3 vitézi énekét, a zenekar Mozart
"Varázsfuvola"-nyitányát és a 35. szimfónia fináléját, valamint Gár-
donyi "Magyar Szvit't-iét adta elő ..Ezeken kívül zongora- és hegedű-
magán számokkal is szerepelt 'az ifjúság. '

1938. április 3. Peschko Zoltán orgonaestje Forrai Miklós kamara-
kórusának a közreműködésével, a Zeneművészeti Főiskola nagy-
termében. Orgonán Bach c-moll fantázia és fuga, továbbá a "Dicső-
ség mennyben Istennek" korálfeldolaozás-Pachelbel-, Liszt-, Perényi-,
Kodály- és Gárdonvi-művek hangzottak, el. A kórus Schütz 116.
zsoltárát, Harmat és Bárdos katolikus egyházi kompozicióit, régi
madrigálokat és Lisznyal Szebó Gábor "István király-óda" című
művét énekelte.

1938. május 5. A győri evang. egyházi énekkarok hangversenye
a győri evang. templomban. Karnagy: Fodor Kálmán. Kántáták:
Bach J. S. (112. sz.: "Az Ur énnékem őriző pásztorom") és Borsay
Samu LBethlen-óda") művei. Énekkar: Goudimel-, Eccard-, Bach-.
Gumpelzhaimer-, Árokháty-, Mikus Csák- és Gárdonyi-kórusok.
Orgona (Fodor Kálmán): Bach C-dur praelúdium és fuga, továbbá
Kapi-Králik és Antalffy-Zsiross egy-egy műve.

1938. május 7. A budapesti evang. leánygimnázium énekkará-
nak és, kamarazene-együttesének hangversenye. Tanár: Kapi-Králik
Jenő. Enekkar: Othmayr, Gurnpelzhaimer, Praetorius és Kapi-Králik
egyházi, továbbá Bárdos, Kodálv es Gárdonyi világi kórusai. Külön
kiemeljük Schütz egyik egyházi keneertjének (2 énekhangra, 2 hege-
dűre és kontínuóra) az előadását. A kamarazene-együttes számai
Luther (Kapi-Králik átiratában), Telemann és Corelli művei közül
valók voltak. Mindezeken kívül zongora- és gordonka-magánszámok-
kal is szerepeltek a növendékek. G.
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közös ellátásról (rnérsékelt áron) az ének-hét rendezősége gondos-
kodik. Aki szerét" eithetí' az ének-héten való részvételnek. szives-
kedlék ebbeli szándékát június 15.-éig levelezőlapon a rovatvezető-
nek bejelenteni.
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Révfülöpi átépített üdülőnkben
20 egészséges, világos, száraz, új padozatú.

gazdagon felszerelt szoba várja kedves nyaraló vendégeinket.
A gyönyörű kert, villany, vízvezeték, olcsó árak, már eddig is köz-
kedveltté tették üdülőnket.· Ezután még keresettebb lesz házunk.

Nyaraljunk ezért revfülöpi üdülő nk ben I

Nyomatott Garab Józse! 'könyvnyomdéiában, Cegléden.


