
XLIV. évfolyam, 10. sz.

VDnOÉLIHUS nÉPISHDLD
ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS T ANÍTÚEGYESÜLET FOL YÚIRA TA

Felelős szerkesztő:
SOMOGYI BÉLA

Felelős kiadó:
ÖZV. KISZELY JÁNOSNÉ

MEGJELENIK HAVONTA.
eszlőség : Körmend. Kossuth Lajos u 24, sz,

'adóhivatal: Cegléd, evang. iskola,

ELÖFIZETÉSI ÁR:
Egész évre, , 10'- P. fél évre 5'- P

Postatakarékcsekkszámla: 42.523

Emlékezzetek meg előljáróitokról l
..Emlékezzetek meg a ti elöliéróitokröl,

akik szólották nektek az Isten beszédét és
fi'gyelmezvén az ő életök végére, kövessé-
tek hitöket." (Zsidó lev. 13: 7.)

Gondoljunk az előttünk járó tanító-nemzedékre. Tegyünk össze-
sonlítást az ő munkájuk és a miénk között! Jelenjen meg előttünk
mes alakjuk, igazságszerető, becsületes, hívő ,szívük. Eljük át új-
1azt a sok szépet és jót, amit belőlük önmagunkba felszívtunk.

Valóban Isten titkainak sáfárai voltak ők. Jaj nekünk, ha-nem
k "lettek volna! Miből élnénk mi most? Minden ember annyit ér,
ennyit a beléoltott eszmék világából meg tud valósítani, Az esz-

ok életrekeltói és útegyengetői a tanítók! Kik voltak a mi út-
engetőink? '

Figyeljünk az életük végére. Munkában megfáradt és életüket
közért, másokért feláldozott, csendben elvonult emberek! Esetleges
beri gyengeik és fogyatékosságaik is csak figyelmeztetőink lehet-
k, hogy vigyázzunk, hogy mibennünk azok meg ne ismétlődienek
életre ne keljenek l Ha nem mindíg az "Isten beszédét" szólották,

szóljuk mi azt, mert a mai nyugtalan. kornak evangéliumra és
en beszédére van szüksége, hogy legyen miben bíznia és legyen

kapaszkodnia, aki felemeli és új életerőkkel tölti meg naponként l
Amint elődeinktől mi is csak vettünk, úgy ami kötelességünk

csak adni, szellemi és lelki kincseket továbbadni. Kicsiny híve-
nek legyünk példaadói mi magunk is. Egy pillanatra se feledjük,
gy tágranyílt szernük reánk tekint és mindíg csak vár tőlünk vala-
I Vajjon rnilyen szemmel fognak visszaemlékezni mireánk húsz,
yven, ötven év mulva? Mi marad meg a lelkükben belőlünk, az

~en beszéde'l-e, vagy csak egy szigorú tekintet, amely felülről
juk tőrként hasít? Követik-e majd a hitünket, életpéldánkat és
méinket?

Összeroskadok felelősségem súlya alatt és Téged kérlek Uram:
engem életformáló vezérré, eszközzé a Te kezedben, hogy a

Igédet. beszédedet széljam és a tehozzád vágyó kicsinyeket kö-
ebb, mindíg közelebb vigyem Tehozzád! Erre segíts, óh édes
nem! F. J.



Magyar, tanító."
Ida: Szabolcska Míhalv,
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Vándorbottal, vidáman. dalolva,
Poros úton, apostolok lován
Az új tanító elindult az őrsre
És ho'gy elérje, lépdelt szaporán.

A Szentlélek tüze hevítette,
Felébólintott útszéli virág.
Valahol egy kislány álmokat szőtt.
Fénylett előtte az eaész világ.

S várt 'reá már az őreg teremben
Szueiie padban száz kicsiny gyerek
És kezdődőtt nehéz, hősi munka,
Sok csillogó -szern mind reá meredi»

Évek suhantak tűnt évek során
És folyt a munka, áldott magvetés.
Meleg családi fészek is megépült
GYŐnYŐrű volt az iga, nem nehéz.

-)
, i

Es az édes tetierhordozaebari
Sebes szárnyakon az idő oson:
Fáradt, őreg, szelid oktató úr
Multon mered már az ámbftuson.

És elvonult nyugalombá csöndben,
Mint névtelen hős, pihenőre tér.
Márványláblába nem vési~ nevét
S nem koszorúzza homlokát babér.

Csak éti szegény, kóbor, kósza -lantos
Zengem' dalomban : szívünk nem feled
Tanítóink emléke él, örök!
Magyar tanftó, áldott a neved!

* Az erdélyi ..Evangélikus Élet" -böl.
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Nevelési célok a falusi népiskolában.
Irta: Kristóf Kálmán.

Az elemi iskola célja nem csupán a műveltség elemeinek meg-
ismertetése, terjesztése, hanem tekintettel arra, hogy különösen a
falusi iskola egyúttal egyetlen lehetőség is arra, hogy a falu gyermeke
az életre készülhessen. kell, hogya falu gyermekeit jövendő hiva-
tásukra előkészítse. Mivel pedig a hivatás betöltéséhez hozzátartozik
a hit, hogy kiegyensúlyozott lélek legyen és hozzátartozik az egészség,
hogy kiegyensúlyozott testi életet tudjon élni és mert társaságban él,
képessé kell arra is tenni, hogy észszerű társaseletet tudjon élni :
a falusi elemi iskola célját igy foglalhatnarn össze a tantervi célokori
kívül : Hivatásra nevelés, hitre, egészségre, észszerű társas életre
nevelés.

A falusi iskolák tanuló inak hivatása, jövendő életpályája a
Iöldrnívelés lesz, a hivatásra nevelés tehát Iöldmívelésre nevelés.
Napjainkban azt tapasztaljuk, hogy a falu népe nem imádja "már
annyira a földet, mint régen, hanem húzódik a városokba, mint
egykor a hanyatló Rómába. Különösen a burkolt munkanélküliség
és a már városokban dolgozó falusiak reklámja: a szép, ápolt arc,

városi ruha s egyéb divat, a beszédben és modorban jelentkező
üres, . semmit érő, de magasabb életszintet mutató majmolás, a
szabadabb szellem és életforma csábításai viszik a falusit a városba.
Nem tagadható, hogy értékes réteg is keletkezik a falusiakból a
városban, de igen sok azoknak a száma, akik fizikai, erkölcsi és
szellemi adottságok híjában elkallódnak, az értéktelen városi söp-
redékek számát szaporítják és hazatérve, vagy kényszerítve, a falu
mételyezöi lesznek politikai, vallási, erkölcsi és ezek nyomában
fizikai értelemben is.

Az új tanterv jókor jött, mert a falusi iskola már elvesztette
kapcsolatát az élettel, holott legfőbb feladata kell hogy legyen: a
feilettebb mezőgazdasági viszonyok keletkezését elősegíteni. képzett
és elégedett polgárokat nevelni és tartani meg a szántóföldön. Fog-
[alkoznia kell a nép üzleti tevékenységévei s fejlesztenie az egymást
segítő munkálkodást és a szomszédok iránti barátságos érzést. E
célból a Iőerényeket kell művelnünk: az egyszerűséget és a munka-
szerétetet. a tisztaság ot és a. testi fájdalmak megvetését. Mélységes
vallásos hitet kell ébresztenünk, mérsékelt aszkétizmust kell hírdetnünk,
rnint a henyeség és a könnyelmű élet ellenszerét. Arany: "Földi ember
kevéssel beéri, Vágyait, ha kevesebbre méri" mondása aranuiaazsáa.
ebben a szellemben élve korunk igen sok nagy kérdése el halvá-
nyodnék. Az egyszerű élet is lehet szép és mély. Minden ember
szívében ott él, csak talán egy kis ápolás kell neki: a természet
szeretete, a természet szépségein ek élvezni tudása, a családnak a
szeretete és a család szent szimbólurna : a bölcső. Ime a falusi
hivatásra nevelés programja.

A nemzetnek be kell látnia, hogy egyetlen nép sem "maradhat
fenn virágzásban, ha kultúrája nem azokon a szilárd alapokon
nyugszik, melyet főleg a vidék nyujt. A falusi iskolákra és a taní-
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tókra 'nagyobb gondot kell fordítani, mint eddig. nemcsak szellemi:
és erkölcsi tekintetben, hanem anyagiakban is. Milyen baj pl., ha
a tanitó nem illik bele környezetébe. Oe akkor is legalább legyen
tekintettel környezetének szükségleleire. Nem elég az, ha a tanító
maga falusi származású, hiszen életét. míg falura kikerül. városi
iskolában tölti: a tanítóképzőben kell őt hivatására előkészíteni.
Az egyszerű életre való hajlam elengedhetetlen a falusi tanítónál;
de nem egyedüli kellék. A falusi tanítónak valót ki kell szernelni
tanulmányai során és irányítani' kell. Oe indítékot és módot kell
adni a már falun működő tanítónak is. Fejleszteni és erősíteni kell
őt hivatásában. A pedagógiai szemináriumok és a szünidei tovább-
képző tanfolyamok megbecsülhetetlen értékűek. Oe a buzdítás nem
maradhat el különben, sem megfelelő elismerés, jutalmak és kitün-
tetés alakjában. (Ehelyett bizony a közelmultban büntetés volt falusi
tanítónak - kántornak lenni.) (Ezt mégsem szabad mondanunk!'

• A hivatás megtagadása lenne! Szerk.) A tanítók megfelelő képzésé-
hez tartozik a vidéki viszonyok ismerete, lakás, egészség, betegápo-
lás, épületek tervezése, a társadalmi viszonyok színvonalának eme-
lése, gyűlések. társulások rnegszervezése, pl. ifjúsági egyesület,
gazdakör. szövelkezet sb. vezetése. E célból szüksége: van külön-
leges számtani ismeretekre, mezőgazdasági könyvelést kell tudnia.
tájékozottnak kell lennie a gyakorlati élet- és növénytanban. Nem
közörnbös az, hogyan tölti el szabadidejét (Dr. Padányi Frank szerint ~
..Nem kell a pincébe menni." ..A tanító ne igya meg a nemzet
borát 1") Továbbá nem maradhat elszigetelten. Mindezekből látható,
hogya falusi tanító olyan egység, melynek igazi és fontos szerepe
van az emberek és dolgok nagy bircdalmában. (The Times EducJ
Idézern a fent mondottakból : A nemzetnek többet kell törődnie
falusi tanítóival ... anyagiakban is. Csikvánd (1000 lakos) 1 évben
két iskolára. két tanítóra 4000 pengőt költ. Ugyanott a dohányfogyasz-
tás évi összege 5500 P. szeszes italokra elfogy 11.200 P.

Igen érdekes és mostani tárgyunkkal nagyon összevág Hóman
volt miniszternek a költségvetés alkalmával mondotl beszéde ama
részlete, melyben a munkanélküliségről szólt : ..... igen sokat beszél-
nek erről itt a Házban. Rámutatok arra, hogya főok mégis az a
beteges közfelfogás, rnely az ifjúságet a gyakorlati gazdasági élet
helyet! a hivatalok felé tereli és mely a gazdasági pályaban ma már
szinte valami másodrendű foglalkozást lát. Az a téves, beteges kÖ'Z-
felfogás, mely az iskolában nem valami műveltségosztó intézményt
hanem valami fixfizetéses pályára nevelő intézményt lát s a diplo-
mában nem a műveltségnek, az iskolában szerzett képességnek
a bizonyítvánvét látja, hanem utalványt valamely állásra ... " E fel-
fogás ellen már az elemi iskolában küzdeni kell. Az elemi iskola
a dolgozó néprétegek iskolája, átmenet a család és a társadalom
között, tehát az előbbinek a munkáját folytatni, az utóbbira elökészí-
tenie kell. Nem szóbeli és ülömunkát kell végeztelni, hanem, hogy
úgy mondiam, tudományosan kell tanítania a munkára. A falusi
iskolának tehát munkaiskolának kell lennie a szó legszorosabb értel-
mében. Az előbbiekből következik, hogy iskolai munkánk nagyrészét
a tantermen kívül kell végeztelni. Kevés legyen a szó, több a telt.
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Jó emlékezetbe vésnünk: A gyermeknek joga van a levegőhöz és a
.napfénvhez l

Nincs unalmasabb valami, mint növényekról és állatokról tanítani
-a tanteremben! Oe micsoda élvezet az élő szervezetet a maga kör-
nyezetében és természetes viszonyai között tanulmányozni I Mily
'könnyű a szemléltetés, mily könnyű a tanítás ésa tanulás! Az élet:
harc az életért, harc a táplálékért. a levegőért, a napfényért. És ez

.a harc nem a tankönyvekben folyik és semmi szóval nem lehet
-érzékeltetni, pedig ez az élet és ennek a látására is meg kell tanítani
-a gyermeket. Hogyan lehetséges a sziklából élni? Hogyan lesz
·a humusz? Minderre felelnek a s:abadban tartott megfigyelések.
A növények megfigyelése mennyi problérnát vet fel újra meg újra,
és mennyire szernléletes, gondolkodásra, következtetésre ösztönzö.
hitet ébresztő. A teremben az anyago! elvégezzük, a gyermeket
kivégezzük. A gyermekek szenvednek, ha folyton zárt teremben
ismertetik számukra a természetet. A szabadban a valóság szem-
lélése közben többet tanulnak 1 óra alatt, mint teremben 3 órai
könyvforgatás mellett. S az ismeret mennyivel értékesebb! A föld-
rajzot még jobban taníthaljuk a szabadban, mint a természetrajzot.
Az égboltozat és a nap mindenütt látható, a felhők, a harmat, a köd,
a szelek, a hőmérsékleti változások mindenüft érzékelhetők. Alap-
rajzokat, térképeket vázolni homokgödör felhasználásával mindenütt
lehet. Táiképszemlélíetés, térképolvasás csak a szabadban valósítható
meg. Az összefüggést az éghajlat, termény és talaj közt, vagy a föld
felszínének változását a természet erőinek hatására és az ember
munkájának következtében csak künn lehet tanítani. Számtant tan-
termen kívül főleg a terülelmérés kapcsán lehet gyakorolni. Nagyobb
'konkrét feladatok kilűzése jó, melyet a gyermekek csoportokra oszolva
közösen oldanak meg. A gyermeknek sok mozgásra van szüksége,
.arni a tanteremben lehetetlen, szabadban pedig csak előmozdítja
.a tanítás sikerét.

A gyakorlati nevelés és a munkára nevelés' érdekében nagy
-gondol kell fordítani a kézimunkára. Nagy részét a szabadban végez-
hetjük, de amit a tanteremben végzünk is alkalmat ad a mozgásra,
'így a tanulők örömmel végzik. Különben is sok örömet tartogat
-ez a tárgya kicsinyeknek.' Különqsen, ha valami hasznos tárgyat
készíttetünk, mert céltalan munkát nem szerel. Az alakra való
emlékezést. a megfigyelő képesség fejlesztését igen jól szolgálja
·a kézimunka.

Nem hagyható figyelmen kívül a szabadban tanításnak egész-
-ségügyi vonatkozása sem. Nem mindegyik gyermek vágyik a szabadba,
vannak, akik nem szoktak hozzá a szabadban való tartózkodáshoz.
Mentséget is hoznak fel: Iáznak, nedves a fű stb. Parancsra való
kivonulás nem sok eredménnyel biztat. A szabadban az egyik erélyes,
.a másik bágyadt. Az eredményt mindenesetre nem kell sürgetni.
Minden egyes növendékkel foglalkozni kell. Hosszas magyarázatra
--nincs szükség, mert a gyermek elméje nagyon élénken működik
a szabadban. -

Tantervünk az egészségtan tanításának a célját így határozza
.meg : nA családban és iskolában megszokott egészséges életmód
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tudatossá tétele ..... Tehát elsősorban egészségre nevelés és nem
egészségtaní ismeretek tanítása. Az .egészségre nevelés mértékéü]

. a tanulók egészségi állapota szolgál. Jó tanító az, aki úgy neveik
tanítványait, hogya megbetegedések száma a legkisebb, a súly-
gyarapodás a legnagyobb legyen. Rendszeres súlyrnérés, együtt-
működés szülökkel, orvossal, a higiénikus szokások gyakorlása.
tízórai lejakció. higiénikus ismeretek beszövése a tanításba elenged-
hetetlen kellékek. (Súlymérés havonta, hosszmérés évenként kétszer.)
Az eredményt meg kell beszélni: azért gyarapodott, mert sok tejet
ivott, sokat aludt, azért nem gyarapodott, mert reggeli nélkül jött
az iskolába ... stb. Az emerikai iskolákban minden tanuló vezeti
a súlygörbéjél egy füzetben, az osztály falán pedig ott az osztály
súlygörbéje. Az osztályok abban is versenyeznek egymással, hogy
melyiknek a súlygörbéje jobb. Külön egészségi értesítő is van.
(A szülők számára. Ebben összehasonlíihatják gyermekük adatait
másokéival.)

Érdekes és tanulságos az egészségi tízparancsolatuk: 1. Sokab
légy szabadban t 2. Kávét, teát ne igyál, de legalább két pohár tejet
naponként! 3. Etkezz szabályos időben és lassan rágj Í 4. Etkezés
közben édességet ne egyél! 5. Naponként egyél zöldfőzeléket ! 6c
Este, reggel moss fogat! 7. Minden étkezés előtt moss kezet! 8. Aludj
nyitott ablak mellett! 9. Figyelj a rendes bélműködésre ! 10. Fürödj.
többször hetenként!

Amerika egyik vezető pedagógusa azt mondta: "Azt akarjuk,
hogya mi népünk legyen a legerősebb és legszebb faj a világon l"
Es a pedagógusok nincsenek magukra hagyva: a sajtó és a társa-o
dalom kifogyhatatlan erötartelékkal, erkölcsi és anyagi támogatássab
siet a segítségükre nemzetépítő munkájukban. A július elején Buda-
pesten tartott szünidei tanítói továbbképző tanfolyam Drozdy főszer-
kesztő úr vezetésével meglátogatta a budapesti egészségügyi intézetet,
Ez alkalommal a vezető orvos tanár vázolta az intézet célkitűzéseit
és eddigi eredményeit. Hála Rockefeller nemes adományának, rnely
lehetövé tette ennek az intézménynek létrehozását, nagy reményekke]
nézhetunk a közeljövő egészségügyi nevelése elé. A zöldkeresztes.
vedönök. orvosok, tanítók hadserege egy célra tör: Az egészséges;
szebb magyar jövő felé.

Ami az észszerű társaséletre való nevelést illeti, itt Qizony az:
a helyzet, hogy előbb a: nevelőt kell nevelni, hogy nevelni tudjon.
A fentemlítelt tanfolyamon a vezetőkhöz kérdéseket lehetett intézni,
a "leveles ládában". E kérdések többsége a tanító egymásközötti,.
a tanító és az igazgató, a tanitó és az iskolafelügyelő, a tanító és.
az es peres úr közöttí viszonyra vonatkozott. Kibontakozott egy kép,
elég szomorú kép, hogy az egy pályán levők is mennyi keserűséget
tudnak egymásnak okozni. Kítünt az is, hogya falusi intelligencia
közötli viszony egyáltalában nem olyan, hogy az észszerű társas-
életre minta lehetne a nép előtt. Az ok legtöbbször a jóakarat hiánya,
és a két dudás egy csárdában ... elv, Egyik barátommal nagyszerűen
elszórakoztunk a "Vadászkürt" cigányzenekarának pompás játéka
mellett. Itt mondtam azt : Válasszuk példának a két dudás helyett B.í

cigányzenekert. Mindegyik játszik a maga hagszerén, mindegyik arra
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törekszik, hogy az összjáték minél szebb legyen, egy prímás van,
akinek nincs szüksége hosszas megbeszélésre, szavazásra, meg-
győzésre, egyszerűen kezd egy nótát, egy vonóhúzás és már az
egész zenekar egy szívvel-lélekkel követi. Mindegyik tudja, hogy ő
nélkülözhetetlen a bandában, megvan az önérzet, de van engedel-
meskedni tudás is. Ha a tanító olyan életet él, amely példa az ész-
szerű társaséletre. akkor nem lesz neki nehéz erre nevelnie sem.

A falusi tanító igazán tanító, ő nem hagyja el tanítványait a
végbizonyítvány kiadása után sem. Benne él tanítványai életében
kitörölhetetlenül. Helyt kell állania iskolai tanításáért az életben. Amit
ott mondott nekik, meg kell erősítenie életével, amikor tanítványaival
együtt lesz leventefoglalkozásokon. az ifjúsági egyesületben, a pres-
biteriumban, képviselötestületben, a szövetkezeti munkában. Sok-
sok érintkezési pontja lesz velük a közsézi életben. Szavai tehát
csak tetteit magyarázhatják, hogy tettei igazol hassák szavait. A tanító
iskoJánkívüli munkája része a tanító hivatásának, munkáia csak ott
lesz teljessé.

A tanító erőforrásai: A hit Istenben és az emberben. A munka,
melyben boldogságát, ha keresi, meg is találja. Az optimizmus. Az
ihlet. A jóakarat megolajozza a mindennapi élet kerekeit. Az önbiza-
lom is fontos, mert csak az tud igazán, aki tudja, hogy tud. Ez csak
az önképzésert épülhet fel, ami a legjobb befektetés. És az erőforrás
alíáie ésomegája 'a ezeretet. (Pál. 1: Kor. 13.) Ez bevilágítja, kijelöli,
kiszélesíti annak a szolgálatnak az ösvényét, amelyből az igazi taní-
tás, nevelés áll. A tanító, a nevelő a szív embere.

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

Irta: Simon Lajos, Hács. (Folvtatás.)

19. félóra. Absolon. Ki volt a zsidók első kirélva ? Utána?
Milyen király volt Dávid? Ö tette Hebron helyett Jeruzsálemet az
ország Iövárosává. Szép királyi palotát is építtetett. De nem feled-
kezett meg arról sem, akinek hatalmát köszönhette, Szép énekeket
írt, azokban az Istent dicsérte. Zsoltárok. Isten dicsőségére egy szép
templomot is akart emelni, de akkor már öreg volt. Ki építtette meg
a templomot? Aki Istent széreti, az csak jó ember lehet. Dávid is
az volt. Öreg korában nagy gondot okozott neki az, ki legyen utána
a király, Fiai egymás között civekedtak. mert mindenik király szere-
tett volna lenni. Dávid nagyon jól tudta, hogy ahol nincsen egyet-
értés, összetartás, ott megoszlik az erő is. A szomszéd népek örültek
annak, . hogya zsidóknál a királyi családban viszálykodás van.
Miért örültek? Volt Dávidnak egy igen ravasz és erőszakos fia,
Absolon. Ez mindent elkövetett arra nézve, hogy kírály lehessen.
Még atyját, Dávidot is elkergette, és kikiáltatta magát királynak.
Nagy bűnt cselekedett. Hányadik parancsolat ellen vétkezett? Isten
azt parancsolja, hogya. szülőkel tiszteljük. Elmondom a történetet.
Kikérdezés után összefüggőelmondatás.



336
20. félóra. Absolon. A történetet elmondafás után a következő

gondolatok szerint tárgyalorn : Szeresd a hazádat ! Belső harc.
A büntetés. Összefoglalás. Elmélyítés: Miért tanultuk ezt a szomorú
történetet? Belőle megtanulhatjuk, hogy szüleimet szeretni a leg-
szentebb kötelességem. Atok hull arra a gyermekre, aki szüleit nem
tiszteli, de hosszú életet és boldogságot ad Isten annak a gyermek-
nek. aki szereti szüleit. Olvassuk el a Bibliánkból Pb. 10: 1. versét!
"A bölcs fiú megörvendezteti az p atyját, a bolond fiú pedig szomo-
rúságára van az ő anyjának." Enekeljük el a 468. ének 3. versét.

21. félóra. Salamon. Salamon Dávid reményeinek a megvaló-
sítója. Nagy dolog véghezvitelére bölcs és értelmes szívre van szük-
ség. Ezt csak az Isten adhatja meg. Míg Salamon az Isten tanácsán
járt, addig dicsőség kísérte minden cselekedetét. Mikor elfordul szive
az Istentől, szégyenletes bűnbe süllyedt. Vizsgáljuk meg az Istenhez
hű Salamon bölcseségét és az Istentől elfordult Salamon esztelen-
ségét! Elmondom a történetet. Kikérdezés után összefüggően is
elmondatom .

.22. félóra. Salamon. A történetet elmondatás után a következő
gondolatok szerint tárgyalom: Salamon álma. Salamon bölcs ítélete.
A templom építése. Begyakorlás: Salamon bölcs volt, amíg az Istent

. el nem hagyta. Hogyan maradhatsz te is bölcs? Ahol Isten, ott az
erő, a bölcsesség és az áldás. Ahol elfordulnak az emberek Istentől,
ott előbb-utóbb romlás és pusztulás következik be. Azt mondja a
Szentkönyvünk : Az Istenfélelem minden bölcseség kezdete. Enekel-
jük el a 495. énekünket.

23. félóra. Illés. Salamon alatt megnövekszenek az adók, Izrael
északi része neheztel, mert Jeruzsálemben épül fel a templom.
Salamon felesége révén elterjed a bálványimádás. Utóda alatt (Ákháb)
ketté szakad az ország, két kiraly alatt él külön-külön. Juda Jeroboám
utódainak maradt, Izrael új kírályt választott, aki megakadályozta
azt. hogya nép Jeruzsálembe járjon áldozni, aranyborjút emel
Béthelben. A két országrész végleg elszakad. Bálványimádóvá válik
Izrael, csak az Isten emberei. a próféták maradnak meg Isten irná-
dáse mellett, s ezért bujdosnak a Karmel hegyén és barlangjaiban
Akháb király üldözői elől. Ki az, aki az üldözések között is kitart
az Istennel, aki a királynak is megmondja Isten üzenetét ? Illés az.
Beszéljünk róla. Elmondom a történetet. Kikérdezem, majd össze-
függően is elmondatom.

24. félóra. Illés. A történetet elmondatom. majd a következő
gondolatok szerint tárgyalom: Ákháb király élete. Illés. Illés mene-
külése. Szareptai élete. Illés a Karmel hegyén. Illés jutalma. Begya-
korlás: Mint a kőszál a tengerben, úgy állt Illés Istennel egyedül.
Meg tudsz-e te is maradni a .rosszek között is [ónak ? Azt mondja ~
Zsolt. 33: 18. verse: "Az Ur szemmel tartja az Ot félőket, az Ö
kegyelmében bízókat, hogy. kimentse lelküket a halálból és az éhség-
ben is eltarthassa őket." Enek: 370.

25. félóra. Jób. A teremtő Isten gondot visel a teremtményeiről.
Mindennap részesülünk az isteni szeretet áldásaiban. Legyünk azért
mi is hálásak a jóságos Isten iránt. Vegyünk példát az istenfélelem-
ben Jóblől. Tőle rriegtanulhatjuk a szeretet gyakorlását is. Bízzunk



337

Istennek a segedelmében, mert az Isten szeretet. (Ján. 1.4 : 8.) Elmon-
dom a történetet. Kikérdezés után összefüggően is elmondatom.

26. félóra. Jób. Elmondatás után a következő gondolatok szerint
tárgyalom a történetet: Jób erős hite Istenben, ragaszkodása Isten-
hez. Még a megpróbáltatásban is bízik Istenben. Milyen legyen a
gyermek szeretete? Hogyan lehet megmutatnunk szeretetünket Isten,
a szülők és embertársaink iránt? Milyen legyen a nagyok szeretete ?
Begyakorlás: Isten szeretete Jób iránt. .Isten próbatétele. Jób szere-
tete Isten iránt. Isten megáldja Jóbot hitéért. Elmélyítés: Szeretetün-
ket legiobban a szomorú napokban mutathatjuk meg felebarátunk
iránt. Isten gyakran a jó embert dorgálja meg, még pedig azért,
hogy próbára tegye a hitét. Ha béketűréssel szenvedjük a próbát.
akkor Isten újra visszaadja egészségünket, boldogságunkat. Az van
megírva Szentkönyvünkben : "Mint az arany a tűzben, úgy próbál-
tatnak meg az igazak· a nyomorúság tüzében." (Sirákh 2: 5.)
Enek: 374.

27. félóra. Jézus születése. (L. az 1-11. oszt. 26. félóráját !)
28. félóra. Jézus születése. (L. az I-II. oszt. 27-28. f. ó.Il
29. félóra. A mult évben tanult újszövetségi történetek ismét-

lése. Jézus születése. Napkeleti bölcsek. Keresztelő János. Jézus
megkisértése. A tanítványok. Az Úrtól tanult ima.

30. félóra. A mult évben tanult újszövetségi történetek ismét-
lése, Jézus csodái: 5000 ember megvendégelése. Jézus lecsendesíti
a tengert. A gazdag halászat. A kapernaumi százados.

31. félóra. Jézus példézataíról általában. Jézus 30 éves korá-
ban kezdte meg a tanítói munkáját. Hogyan tanított? Szerte járt az
egész zsidóországban és tanította a népet. Tanításait többnyire pél-
dázatokban és hasonlatokban mondta el. Példázat alatt olyan tanul-
ságos elbeszélést értünk, mely a természetből, vagy az emberi élet-
ből vett képekkel Istenországát és annak igazságát tárja elibénk.
Hogya hallgatósága jobban megértse Jézust, a mennyei igazságo-
kat látható földi dolgok és igazságok képében mondta el, s magya-
rázta meg ... Mcstanában majd néhány példázatát fogjuk "megtanulni
Jézusnak. Osszefoglalás.

32. félóra. A magvetőről. Mire tanította meg legelőször Jézus
a tanítványait? Mondd el az Úr imáját! Csak imára tanította Jézus
tanítványait? Kinek az országát hirdette? Ha valaki nem érti meg
közületek, az én magyarázatomat, .akkor én újra elmagyarázom még
egyszer. Igy volt ez Jézus tanítványainál is. Gondolta Jézus, hogy
kiviszi tanítványait a szántóföldre. Ha látják a vetést, megértik taní-
tásomat. Gyerünk hát mi is Jézusékkal, nézzük meg a földmíves
embert, a magvetőt, hová hull a mag, mi történik vele? - Elmon-
dom a történetet. - Kikérdezés után összefüggően is elmondatom.

33. félóra. A magvető. A példázatot elmondatás után a követ-
kező gondolatok szerint tárgyalom: A vetés lefolyása. Jézus a mag-
vető munkájáról. Jézus elmondja a példázatot. A tanítványok nem
értik meg a példázatot. A példázat átvitele a tanítványok és a gyer-
mekek életére. - Begyakorlás: Befelévizsgálódás. Melyik mag illik
rá a kötelességtudó, a felületes, Et hamar buzdulo gyermekre? -
Vajjon az én szivem a négy közül melyikhez hasonló? - "Tiszta
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szivet teremts bennem, óh Isten!" - Azt olvashatjuk a Szentírás-
ból: "Legyetek valóban megtartói az igének. necsak hallgatói." (Jak.
1 : 22) - Enekeljük el a 295. énekünket I

34. félóra. A konkolvröl. Hogyan tanított Jézus? Kik voltak
vele állandóan? Azt is már hallottátok, hogy hol szeretelt leg-
jobban tartózkodni Jézus? Bizony a Genezéret-ló környéke gyö-
nyörű volt. Itt volt Kapernaum nevű város is. Ebben a városban
szeretett leginkább tartózkodni Jézus: Innen indult útra. ide tért min-
dig vissza megpihenni. Az itt élő nép is nagyon szerette Jézust és
szivesen hallgatta tanításait. Abban az időben is az emberek egy
szebb élet után vágyódtak, keresték a boldogságol. Jézus arra taní-
totta az embereket, hogy hogyan lehetnek boldogok, Jézus tanítását
evangéliumnak nevezzük. Ez az evangéliurn be-nne van a Bibliában.
A Bibliának azt a részét, melyben az evangelium van, Újszövetség-
nek nevezzük. - Gyerekek! Ha körülnézünk a természeti világban,
sok-sok csodálatosat és szépet látunk. Olyan a természet. mint egy
szép templom, ezért a természeti világot a természet templomának
is szoktuk mondani. Ebben a természet-templomban minden-minden
Isten nagyságát mutalja. - Képzeljetek el magatok elé egy virágzó
gyümölcsfát! Egy óriási csokor jelenik meg előttetek. Ennyi szépséz
láttára kell Valakire gondolnunk? Kire? Vagy nem csodálatos-e a
Iű növése? -- Mindenhol a jó lsten kezét látjuk munkálkodni a
természetben. De van ám, kedves gyermekek, egy másik világ is,
az igaz lelkek világa, a szenlek világa. Hogy nevezzük ezt a vilá-
got? Jézus a Mennyországot lehozta a földre. Azért tanította az
embereket, hogy úgy éljenek, hogy a földön is megvalósulhasson a
Mennyország. Mit gondoltok, hol szebb, jobb az élet, a jók vagy a
gonoszok között? Bizony, a rosszak között pokol az élet. Flát a jók
között? - Amit az ember nem lát, azt nehezen tudja elképzelni.
Istenországát sem láthatjuk, azért.· hogy el tudjuk képzelni, azt is
földi dolgokhoz szekta hasonlítani Jézus. Miért ? Ezért tanított Jézus
gyakran hasonlatokban. Most pedig, gyerekek, rnenjünk el mi is
gondolatban a gyönyörűséges Genezáret partjára Jézushoz a nép
közé és hallgassuk meg, amint Istenországáról beszél! - Elmon-
dom -én is a hasonlatot. Kikérdezés után összefüggően is elmonda-
tom a hasonlatot. (Foly tat juk.)

Az iskola humora.
Közli: Szabó Lajos tanító. Meszlen.

Miért örülünk az ünnepnek? - kérdi a tanító.
Mert akkor nem kell iskolába jönni! - hangzik az őszinte

válasz.

A tejről és fejésről cseveg a Ill. osztály.
- Meddig Ieji édesanyád a tehenet? - kérdi a tanító.
- Míg a zséter meg nem telik! feleli egy leendő, nagy-

reményű kis gazdaasszony.
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MEGJEGYZÉseK
Csak magyarul!

Irta: Hámor János h. tanító. Maráza.

Minden nemzet legnagyobb kincse a' nyelve. Lehetnek feleke-
zeti, társadalmi és más százféle szélválasztó okok egy nemzet éle-
t~ben, de a szellemi életet, lelki összetartozást a nyelv megoltalmazza.
Orzi a multat, biztos záloga a jövőnek.

.Egyik német nyelvtudós azt mondja: .Van-e népnek kedvesebb
valamije. mint nyelve? Benne él egész gondolatvilága. mult ja, tör-
ténete. hite, életalapja, egész szíve, lelke".

Nagy kincs a nyelv, s a kincsre féltő gonddal kell vigyázni.
Mi mégsem vigyázunk legnagyobb kincsünkre. Nagyon sok részét
már el is veszítettük és újakkal, hamisakkal pótoltuk. Hány lős-
gyökeres. igazi magyar szót veszíteltünk már 'el és pótoltuk idege-
nekkel. Mindíg több lesz' kincsünkben a hamis. mint a valódi.
Könyvekben, újságokban és folyóiratokban állandóan találkozunk
olyan idegen szavakkal, amelyek helyett jó magyar szavakat lehetne
használni. .

Sokan azt gondolják, hogya műveltség fokmérője az idegen
szavak tudása. Ellenkezoleg. Kazinczy azt mondta: "Az idegen szó
,1arkít, '.s elárulja szegénységünket, .s a' nemzeti büszkeséget igaz-
ságtalanul alázza". '

Erre gondolva lapozern az Evangélikus Népiskolát. s benne is
találok idegen' kifejezéseket.

Nekünk nincs becsvágyunk, hanem csak ambíciónk. A kiváló-
ságot kvalitásnak nevezzük. Műveltség nincs, kulíúra van. tyla nem
választékos, jóízlésű valaki vagy valami, hanem elegáns. Ertesités,
tájékoztatás helyeit mindenki információt mond. Tétel helyeit témát,
anyag helyeit malériát, összhang, egyezés. vagy nyugalom helyett
harmóniát, együgyű, gyermeteg helyeit naivat mondunk. Korszerű,
ú] nincs, modern van. Egyetemünkön teológiai, filozófiai fakultás

van. Megérjük, hogy "medicinikus fakultás" is lesz. A költészet
poézis, a műsor programm. a jelleg tipus, a műveltség, csiszoltság
<civilizáció, a nemzedék generáció.va természettan fizika, a küldetés,
hivatás misszió, a bírálat kritika, az ihlet, sugallat inspiráció, a nevelő-
intézet szeminárium, a nevelő pedagógus, a dallam melódia, a
szornorúság tragédia, a lélektan pszichológia, a valódi, tárgyi reális,
.az eszményi, tökéletes ideális, az államtudomány politika. az. értel-
mes intelligens, a pillanat momentum. az alapos, hathatós intenziv,
.a fejlődés evolució, a sejlés. hatás, gyanítás impresszió, a szeren-
-csétlenség, végzet katasztrófa, a csökkentés redukció, a társadalmi
-szociálís, a biztos fix, a szakasz, cikkely paragrafus, a pénzügy
financia,a központositás, egységesítés koncentráció, a parancsoló
diktátor. a sereg, sokaság légió;'\az emlékirat, felterjesztés mernoran-
dum, a következmény konklúzió, a vértanú. áldozat mártir, az össze-
'tartás szolidaritás, az egészség higiénia, a készítmény preparátum, a
minta modell. fl nagyszerű. hatalmas monumentális.
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Az iskolában hibáztatiuk, ha a gyermekek idegenszavakat
mondanak. Pedig a szó elhangzik, az írás megmarad. Megemlítek
néhány idegen szót, amelyeket az iskolában egész biztosan kijavít-
talnánk a gyermekekkel. Polc, margó, bódé, szuggerál, prédikáció,
front, panoráma, licitáció, fundamentum. Ezeket pedig az Evangélikus.
Népiskolában olvastam az eddig említet! idegenszavakkal együtt.

Van még több idegen szó is nevelés-, oktatásügyi értekezések-
.ben. Kultúrpolitikus, tolmács, neonacializmus, uniformizálás, komfort,
bijou, sablon, optimizmus, feminizmus, illusztris, negativ, pozitíz,
etika, revízió, maximális, diskredital. speciális. vazallus, grafikon,
didaktika, illusztráció, esztétika stb.

Kérdezem: mi szükség van ezekre? Miért mellözzük sok jó-
hangzás ú magyar szavunkat? Miért szeretiük jobban az idegen sza-
vakat, mint a saját nyelvalkotó szellemünktől lelkezelt eredetieket 7'

Sokan azt mondiák, hogy nincs erre vagy arra a fogalomra
helyes magyar szó. Igaz, egyik szó sohasem jelent annyit, mint a
másik. Még saját nyelvünkben sincsenek teljesen azonos értelmű
szavaink, csak rokonértelműek. Olyan idegen szó azonban kevés.
van, amelyik helyett ne volna jó magyar. Sokan úton-útfélen fölös-
legesen használnak idegen szavakat, pedig helyettük különb, kifeje-
zőbb magyar szót mondhatna. Nem volna szabad idegen nyelven
gondolkodnunk. Ez pedig igen nagy hiba. Igazolásul k betűvel fel-
sorol ok 100 olyan idegen szót, amelyet legalább egyszer mindenki
kimondott már.

Kabala, kabaré, kabin, kadét, kaiüt, kalkulál, kalucsni, kamásli.
kandidél. kannibál, kánon. kaosz, kapiskál, kapszli, karakter, karam-
bol, kariér, karikatúra, karton, kassza, kaszinó, katalógus, katasztrófa,
katedra, kategória, kaució, kazetta, keksz, kémia, kibic, kifiguráz.
kirukkol, kispekulál, klappol, klasszikus, klíma, klopfol, klub, koffer,
kokárda, kolléga, kollégium, kombináció. kórnikus, komótos, korn-

o pánia, komnlikált, kornponál, kompót, keneert. kondíció, konfekt,
konferál, kongresszus, konkrét, konkurrens, konslatál, kontó, kentra.
kontúr, konvenció, konviktus, konzekvencia, konzerv, kópia, kordon,
korrekt, kórista, korrigál, korzó, kórus, koszt, kosztüm, kozrnetika,
krágli, krajzleros, kravall, kredenc, krérn, krepdesin, krigli, kriminális,
kripli, kriszkindli, kripta, krízis, kulissza, kultivál, kullúra, kundschaft.
kunszt, kupé, kúra, kurátor, kurizál, kurzus, kvart, kvártély, kvázi,
kvitt.

Ez csak az abc egyik betűje és ezek általánosan használt
szavak. Milyen sok idegen szól használunk' összesen? Számítsuk
hozzá a foglalkozási ágak szakkifejezéseit és az idegen szavakat
hajhászök mondásait, akkor látjuk, hogy mennyire idegen nyelven
gondolkodunk.

Kérdezhetné valaki, hogy miért küzdünk ezek ellen a szavak
ellen. Azért. rnert szegényítik szókincsünket. Kiszorítják eredeti, igazi
magyar szavainkat. hogy azok a feledés homályában eltűnjenek,
Hány ilyen szó tünt már el. Helyüket idegenek Ioglalták el, amelyek
megtarkitják, elrútítják, felemássá és korccsá teszik nyelvünket. Min-
den nemzet küzd ellenük, nekünk kétszeresen kell küzdenünk.
Ellenséges, rokontalan népek között elzárva beszéljük nyelvünket.
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féltenűnk kell tehát önállóságunkat. Ha mi lovagias magyar vendég-
szeretettel szállást adunk az idegen szavaknak, végül is kivernek a
házunkból. Hiszen ma már ott. tartunk, hogy minden nyelv hat
.nvelvünkre, csak a magyar nem. Régen az idegen szavakból magyar
szavakat csináltunk, most pedig a magyar szavakat idegenekkel
cseréljük el.

Az idegen szavak nem szeplők a nyelv arcán, hanem kornoly
betegség. Ezt a betegséget gyógyítani kell, mert ne feledjük: "Nyel-
vében él a nemzet!"

,
EGVEStJLETI ELET

,
HIVATALOS RESZ

.A Győr! Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházmegyei
Tanítóegyesület 80 éves jubileuma.

Bensőséges, meghitt ünnepe volt a Györi Ágostai Hitvallású
Evangélikus Egyházmegyei Tanítóegyesületnek Téten 1938. évi
-szepternber hó 8-án. A verőfényes szeptemberi napon ünnepi
virágdíszbe öltözve várta ünneplölt a téti evangélikus templom. E
Titka jubileumra összesereglett az egyhézrnegye lelkészi és tanítói
kara, ott láttuk a felügyelői kart is. O neg yméllósága D. Kapi Eéla
-egyeternes egyházunk püspöke, m. kir. titkos tanácsos másirányú
elfoglaltsága miatt nem vehetett részt az. ünnepségen, így írásban
küldíe meleg üdvözletet, kegyelettel gondolva az ösökre, munkájukra,
megáldva az egyesületet, annak mostani vezetőit és tagjait. Résztvett
.az ünnepélven Németh Károly, a győri egyházmegye esperese, to-
vábbá dr. Berta Benő egyházmegyei felüzvelöhelvettes, Szalay István
-egyházrnegyei felügyelő képviseletében. Elküldte képviselőjet számos
tanitóegyesület, illetve levélben köszönlötte a jubiláló egyesületel.
Jelen volt s üdvözölte az egyesületet az országos és a vasi közép-
egyházmegyei egyesület nevében Somogyi Béla körmendi ig.-tanító,
-az Orsz. Evangélikus Tanítóegyesület elnöke. Nagy számban vetlek
részt a különbözö testületek képviselői, magánosok, vendégek,
továbbá a vendéglátó téti gyülekezet szép számban.
. Az ünnepség istentisztelettel kezdődött, az ígehirdetést, majd ez

Urvacsora kiszolgáltatását Lukácsy Dezső téti lelkész végezte. A
-diszkőzgyűlést Fodor Kálmán orgonaszáma vezette be. A Hímnusz
hangjai után Garan János egyesületi elnök lelkes szavakkal nyitotta
meg a gyűlést. 1858 szepl. 8·án - mondotta BZ elnök - ugyanezen
-a napon született meg az "Evangélikus Egyházmegyei Tanítói Tár-
.sulat' . mint akkor nevezték. A nagynevű Karsay Sándor, akkor téti
esperes, később püspök hívta zászló alá az egyházmegye tanítóságát.
A régi iskolamesterek buzgón siettek a zászló alá. Csakhamar meg-
indult a törekvő munka s a lelkes tagok szorgalmas rnunkájukkal
virágzó lendületet adtak az egyesületnek. Nem egy kiváló tanító -
köztük Péterffy Sándor, "a tanítók atyja" - került ki közülök. Az
egyesület a kitűzött magasztos céljait, a hithűséget. önzetlen haza-
szeretetet, a kartársi érzés ápolását minden eszközzel igyekezett el-
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érni. Nagy feladatok várlak a tagokra, hiszen szomorú napokat élt
akkor a magyar nemzet. Kedves KalÍársak I Ma ismét nehéz időket
élünk I Nehéz feladatok várnak ma is a magyar tanítóságra. Lelkün-
ket a megalapító ősök, szelleme hassa át. Igaz, hithű magyarokat kelt
ma is nevelnünk, hogy újra nagy legyen a nemzet.

, A iubiláló egyesületet számosan üdvözölték távíratban, vagy
levélben, köztük dr. Balassa Bruno tankerületi főigazgató, Berkényi
Károly a ..Magyar Tanítók Szövetséze" főszerkesztője, a Soproni
Felső Evang. Egyházmegyei Tanítóegyesület, a Kemenesaljai Evang.
Egyházmegyei Tanító Egyesület, Buthy Sándor ev. tanító, köpeczi Kiss
Sámuel ny. áll. igazgató, dr. Hőfer Vilmos győri egyházközségi
felügyelő, Horváth János téti róm. kat. plébános, Benedek Vince
ny. ev. igazgató, Demetrovits Mária ny. ev. tanítónő, Gróf Endre
ny. ev. tanító, Kuszák István gyak. isk. tanító, a Györi Izr. Hitk.
Tantestülete. Kovácsics Géza ny. 'ev. lelkész.

Ezután az elnök köszöntötte a megjelent vendégeket: Az egyház-
megye esperesét, az egyhrn. felügyelő helyettesét, a Tanfelügyelőség
képviselőjét, a győri evang. isk. bizottság képviselőit, a téti izr. hitk.
képviselőit, a téti evang. gyülekezet lelkészét, felügyelőjét, az Orsz,
Evang. Tanítóegyesület képviselöiét, ? Soproni Alsó Egyházmegyei
Tanítóegyesület képviselőjét, a Györi Alt. Tanítóegyesület képviselőjét,
a téti gyülekezet tagjait, a nyugdíjas és működő kartársakat és a többi
vendégeket. Az elnöki megnyitó után Gereben Z, tanító adta elő
Szendrei L. Saul c. nagyhatású költeményét. Majd H. Kiss Margit,
OTI tisztviselő és Pető Kálmán tanító énekdueltja kövelkezett Fodor
Kálmán győri karnagy orgonakiséretéveI. mely művészi előadásával
a díszközgyűlés legkiemelkedőbb száma volt. Niederland Vilmos-
győri tanító, alelnök ismertelte az egyesület 80 évét. A mindenre
kiterjedő történeti leírás kilenc fejezetében ismertette az egyesület
feilődését, életét es munkásságát. Rámutatott arra, hogy az ország
első egyesületeihez tartozik. mert alig van egyesület, mely 1858.
elötti időben .aiakult volna. Beszélt az egyesület tisztviselőiról. ének-
kultuszáról, megnagyobbodásáról, kultúrrnunkájáról, s arról a küz-
delemről. melyet az egyesület a hosszú idő alatt a szebb és jobb
jövőért folytatott és folytat. A szorgos búvárkodással összeállított
munkát az egyesület kinyomat ja. Utána Kiss L. tanító szavalta rnély
átérzéssel Végvári: Mint Jákob c. versét, melyet a téti evang. énekkar
szép énekszáma követett Seebach A. tanító vezetésével. Az elnök
zárószavai után a díszközgyűlés a Hiszekegyakkordjaival végetért.

Délben közös ebéd volt a helybeli vendéglőben. Böröczki V.

Az 1927. évi október hó 27-én tartott egyetemes közgyűlés jegyzököny-
vének 65. pontja az 5. bekezdésében himondia : "az Országos Evangé-
likus Tanítóegyesület felterjesztésére és a tanügyi bizottság előterjesz-
tésére az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy az Országos Evang.
Tanítóegyesület lapjának, az "Evangélikus Népískolá't-nak egy-egy
példányára iskolánként (nem osztályonként) az összes elemi iskola!

fenntartó egyházközségek fizessenek elő."------
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Elnöki és Iőtitkarí jelentés
a Dunántúli Ág. Hilv. Evang" Egyházkerületi Tanítóegyesület

. 1938. évi közgyűlésére,
Grieszhaber Endre Henrik igazgató, elnök. Kertai János igazgató, főtitkár.

1. Mártírhalált halt hőseink.
Nemcsak a köteles magyar testvéri nagyrabecsülő tisztelet

hanem tanítóbajtársi szívünknek hálás szeretete is arra indít, hogy
e jelentés megírásánál és annak tárgyalásánál első gondolatunk
azoké a hős tanítótestvéreké legyen, akik példás hősiességgel, ritka
elszántsággal és a legnagyobb értékkel: élettel és vérrel áldoztak e
porbasujtott szent honnak az oltárán. Elgondolhatatlan testi-lelki
gyötrelmet szenvedtek el csak azért, hogy maradék nélkül mentsék
át egy jobb idő számára Szerit István drága örökségét. A magyar
laniióság bt! is az élen haladt. Az egyszerű magyar póttartalékos
tanító a lövészárokban egyszerre fővezér lett; amikor az örökké-
valóságba kellett masírozni márt írom halál 'árán, az egyszerű köz-
vitézból egyszerre tábornok lett valamennyi I A magyar tanítóság itt
is megmutatta önzetlen, igaz hazafias érzését. Számra nézve is· az
elsők között vagyunk I Dunántúl evangélikus tanítósága egymaga
több, mint tíz százalékát adta oda véráldozatul a különféle harcterek
véres poklában I És hány százalék pusztult el azóta az ott szerzett
különféle betegségekben ... ?

Ime vonuljatok el lélekben könnvbelébadt szemeink, áldást-
kérő szívünk előtt: Bakó Samu, Busz Henrik, Dömötöri Vince,
Erdélyi Zoltán, Fejér Imre, Gönye István, Grieszhaber Ödön, Guggen-
berger János, Havas Ferenc, Havas Sándor, Hajnal Endre, Házas
Béla, Horváth Mihály, Kamer Gyula, Kemény Lajos, Kiss Dezső,
Kiss János, Kiss Sándor, Klenner Ferenc, Koch Henrik, Köhler
Frigyes, Lengyel Sándor, Lóránt József, Macher Béla, Philippi Árpád,
Pödör Sándor, Plechl Gyula, Sass Lajos, Schwartz Adám, Stefáni
Mihály, Szeker Károly, Szijj János, Töpfer Gyula, Wagner János,
Wendelin Mihálv, Wiegand Henrik.

Dulce et decorum est pro patra mori I
Hálás kegyeletünk, soha el nem rnúló szereletűnk őrködjék

porladozó tetemeik felett. E&,rniként ők a haza védelmében, hasonló
hűséggel teljesítsük mi is kötelességünket a haza fenntartásában.
Isten minket úgy segéljen 1

2. Meghalt tanítótestvérek és tanügybarátok.

Istennek szent elrendezése szerint eltávoztak az élők sorából
az örökkévalóségbe a következő. testvérek: Bakó Béla marázai, Hatz
Samu borjádi, Gösy Ferenc kemenesmiháivfai, Ziermann. Lajos
k ővágóőrsi, Zábolyi Gyula kapolcsi, Kiss Gyula és Petter Viktor
nagygyimóti.

Lelkiismeretes hűsséggel állottak őrt azon a helyen, ahol a jó Isten
bölcs intézkedésére munkálkodtak. Akárhány köztük három ember-
nek a terhét hordozta, mert nemcsak bölcs tanítója, hanem kéntora
és igehirdetője is volt gyülekezete népének. Nem szólva arról a sok-
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féle munkáról, rnelyet ezekenfelül még minden tanító készséggel vállal.

Külön veszteség az egész tanítói közösségre Kiszely János,
ceglédi igazgató-bajtársunk korai elköltözése, mert nemcsak egy
kötelességtudó mintatanítót, nemcsak egy hűséges jóbarátot. hanem
egy tettrekész, állandóan alkotnivágyó közéleti harcosf vesztettünk
el benne. Mint országos egyesületünk pénztárosa, hivatalos lapunk
kiadója és különöen a revfülöpi űdülönk anyagi ügyeinek hűséges
gondozója valam ennyiőnk elismerését és őszinte háláját érdemelte ki.

Elköltözött még az élők sorából Varga Gyula. Kemenesalja
nyugalmazott esperese, az áldottszívű lelkipásztor. a puritán jó ember
és a tanítóságnak mindenben kész segítő, atyai jóbarátja.

Budaker Oszkár tanítótestvérünk tragikus hirtelenséggel vesz-
tette el jóságos lelkű édesanyját, majd testvérét.

Somogyi János tanítótestvérünk ártatlan kis fiacskáiát : dr.
Szomráky Zoltánné celldömölki tanítónőtestvérünk hűséges élettérsét,
a tanítóság megértő jóbarátját vesztette el. '

Elköltözött még az élők sorából a soproni ev. tanítóképzönk
kiváló egészségtan tanára :' dr. Szílvási Gyula, kit a tanítóság soraiban
sok hálás tanítvány sirat.

Schleifer Káwly nyugalm. ezredes, felügyelő úr őméltósága
, elvesztette áldottIelkű édesanyját.

Minden részvétünk azoké, akiket a jó Isten, súlyos veszteségek
árán meglátogatott. Imádságos lélekkel állunk meg lélekben minden
egyes szomorú hajlékban. arra kérve a Mindenhatót, adjon az el-
költözött drága lelkeknek csendes nyugodalmat és boldog feltámadást.
A gyászbaborultaknak pedig adjon vígasztaló erőt a megpróbáltatá-
soknak igaz keresztyéni türelemmel való elviseléséhez.

3. Nyugalomba vonultak.
Rövidebb, hosszabb tanítói rnűködés után nyugalomba vonultak:

Neubauer Károly harkai, Csizmadia Ferenc kisbaráthegyi, Boros
Kálmán nagydémi, Kovács Sándor felsődörgicsei, Fazekas János
szentantalfai, Szeride Ernő lajoskomáromi, Felkay (Feiler) Jenő györ-
könyi kertérsek. Löcyné Kiss Alojzia rnagyarbolyi, Geraelyné Ková-
csics Teréz pápai kartársnök, Rónay Kálmán somlószöllősi és
Ormosi Ernő hántai bajtársak.

Órömmei látjuk, hogy sokévi, hűséges tanítói munka után meg-
érhettek a méltán megérdemelt nyugalomnak boldog éveit. Oe mély-
séges fájdalommal is gondolunk arra, hogy sok tanítói értékkel
lettünk szegényebbek, akik nemcsak az iskolában, hanem azon kívül
is sokat tettek a tanítói sors javításáért. Abban a jóleső reményben
könyveljük el szeretett bajtársainkat a nyugdíjasok sorában, hogy
lelkileg ezentúl is velünk lesznek mindabban, rnely magyar tanítói
közösséget jelent. A jó Isten pedig valamennyinek adjon ép testi,
lelki erőt, hogy évek hosszú során át élvezhessék is azt, amiért lelki-
ismeretes kötelességtudással és nemes hivatásszeretettel megdolgoztak.

. Külön -szereteltelies meleg kézszorítással veszünk búcsút Scholtz
Ödön ágfalvai lelkészföl. aki évek hosszú során át a soproni felső
egyházmegye espereseként tanúbizonyságot tett a tanügy és a tanító-
ság iránt érzett őszinte tiszteletéről és szereletéröl. A ió Isten áldása
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kísérje el a nyugalomnak csendes éveibe és tegye életének még
hátralévő idejét sok örömnek és boldogságnak forrásává.

4. Történelmi megemlékezések.

Magyar nemzetünk az idén két történelmi évfordulóhoz érkezett.
Kilencszéz éve, hogy első nagy királyunk. Szent István megtért ősei-
hez. Orök álomra huny ta Ie szernét az aritká tehetséggel, állam-
férfiúi bölcsességgel megáldott vezér, aki apostoli lelkülettel elvezette
ezt a kalandokhoz szokott, szilaj, pogány magyarságot a Krisztushoz
és aki megmutatta nemzetének azt a járható biztos utat, mely fenn-
maradást, fokozatos fejlődést jelent. Atyai jósággal, államférfiúi böl-
cseséggel, sziklaszilárd hittel és vaseréllyel tartotta kézben az ország
gyeplőjét, hogy lehetövé tegyé nemzetének boldogulását és azért
neve fogalommá nőtt minden honpolgár lelkében. .

Hálás kegyelettel zarándokol el a mi lelkünk is e nagy királyunk
dicső szelleméhez, hogy áldó imádsággal magasztalja az isteni Gond-
viselést mindenért, amit e nagy királyon keresztül e hon népével tett.
Kérve kérjük a Mindenhatót, tegye csendes megnyugvássá nagy
királyunk pihenéset Nagymagyarország boldog feltámadásával.

A másik évforduló 1938 június hó 18-ika, bölcs és jóságos lelkű
kormányzó urunk Oföméltósaga születésének hetven edik évfordulója.
Iskolásaim és gyülekezetem népe előtt Ofőméltóságát mindig hazánk
harmadik honalapítójaként említem. Joggal, hiszen Otrantó hőse
akkor jelent meg az ország megmentöleként. amikor minden romok-
ban hevert, amikor ez a nemzet anyagilag, erkölcsileg, lelkileg ki-
fosztottan, ezer sebből vérezve, aléltan feküdt, közel a teljes és vég-
leges megsemmisüléshez! Sasszeme elűzte a nemzet testén élősködő
vadkeselyűket. Acélos karja kiirtotta a gyomot és dudvát és virágos
mezőséget varázsolt a vadon helyére. Atyai jósága meggyógyította
a testileg, lelkileg beteg, bágyadt nemzetet és visszaadta történelmi
elhivatottságába vetett hitét. És ha ma minden vonatkozásban új
élet és új remény él e nemzetben, ha a külföld felfigyel erre a porig
alázott magyar nemzetre és; ha megmozdult a jobb érzés, az igaz-
ság győzelme, az egyedü10főméltósága állam kormányzó bölcsesé-
gének a következménye. "

Ha minden igaz magyar hálatelt szívvel gondo10főméltósága
nemes egyéniségére, mi magyar tanítók kettőzött érzéssel tesszük,
mert számtalan esetben külön is éreztük irántunk való meleg atyai
szeretetét, gondoskodo atyai jóságát és pártfogó készséget. .
_ Hódolatos tisztelettel, alattvalói hálás szerétettel hajtjuk meg
Ofőrnéltósága előtt az elismerésnek, a hálának a zászlóját azzal az
őszinte imádsággal, hogya Mindenható áldja továbbra is minden
lépését és nemes elgondolását és koronázza sikerekben gazdag életét
azzal, hogy minél elő pb megérhesse porbasujtott magyar honunk
feltámadását régi nagyságban és dicsőségben!

Augusztus 23-án volt száz eszfendeje, hogya Hímnusz halha-
tatlan költője, Kölcsey Ferenc örökre itthagyta nemzetét, rnely számára
csak gond és aggodalom volt- Itthagyta honát, ahol nyugtot nem
talált. Bátran mondhatjuk, hogy korának . nemzeti hőse volt, mert
gyenge fizikumát, érzékeny lelkét a honáért és nemzetéért való
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állandó gondok emésztették fel. Írásaiból merítsünk hitet és ihletet
az akkori időkhöz nagyon hasonlatos mai válságok között. A jó
Isten pedig tegye végre élő valósággá mindazt, ami nemzeti imánk-
ból hő fohászként az ég felé számval.

5. Miniszterváltozás.
Eltávozott a magyar kultuszrnínisztérium éléről dr. Hóman

Bálint miniszter és hűséges munkatársa, Tasnádi Nagy András állam-
titkár. A két kiváló államférfiúnak és nagy tudósnak nevéhez a
nagyszerű alkotások egész sorozata fűződik. Mindketten nemcsak a
magyar népoktatásügynek, hanem a magyar tanítóságnak is megértő
jóakarói voltak. Távozásukat szívből sajnáljuk, de vigaszunk marad,
hogy ezentúl is szívvel, lélekkel a tanügy és tanítóság lelkes támo-
gatói lesznek azon az örhelyen, ahová az isteni kegyelem és e nem-
zetnek a bizalma őket állította.

Hódolatteljes nagyrabecsüléssei és teljes bizalommal üdvözöljük
utódként a minisztérium élén gróf Teleki Pál miniszter úr Őnagy-
méltósáaát és dr. Zsindely Ferenc államtitkár úr öméltósázát. Mind-
ketten nagyon jól ismertek a magyar tanítóság előtt, Eddigi közéleti
tevékenységük, igaz magyar hazafias érzésük, igazságszeretelük,
puritán jellemük és eddigi megnyilatkozásuk máris meggyőzhetett
mindenkit, hogya magyar tanítóság és a magyar tan ügy jövője
áldott kezekbe van letéve. A kultuszrniniszter úrnak a költségvelés
tárgyalásánál tett megnyilatkozása pedig azzal biztat, hogy a tanítói
sérelmek orvoslása is két megértő, jószándékú lélek kezébe jutott.

A jó Istennek gaid~g áldása kísérje nemzetépítő és honmentő
munkáiukat és a távozoltak minden alkotásait.

6. Jubileumok.
A soproni tantestület meleg ünneplésben részesítette Egész

Margit, Früwirth Margit tanítónó- és Kindler Mihály tanítótestvéreket,
kik az idén értek el soproni működésük 25 éves fordulojához.

A győri egyházmegyei tanítóegyesület ezévi szepternber hó 8-án
ünnepelte meg Téten való megalakulásának 80. évfordulóját, mely
alkalomból ugyanott diszközgyűlést tartott. ,

Zongor Béla korrnányfő tanácsos úr őméltósága, a vasi közép-
egyházmegye esperese az idén ünnepli esperesi működésének 20
éves fordulóját.

Strasser Sándor tanűgyi főtanácsos úr őméltósága 25 év óta
viseli a györi ev, iskolaszék világi elnökségének tisztét.

Takács Elek veszprémi esperes, korrnányfőtanácsos úr őméltó-
sága, valamint Mohácsy Lajos marcalgergelyi lelkész lelkipásztori
működése 25 éves fordulójahoz érkezett, Mohácsy Lajost egyház-
megyéje ez alkalomból tiszteletbeli esperesévé is választotta, .

Egyházkerületünk tanítósága mélységes együttérzéssel áll az
ünneplők sorába, az ünnepeiteket szívböl, szeretettel köszönti és
további munkássáaukra 'a jó Istennek gazdag áldását kéri,

Külön örömének ad kifejezést, hogy a győri egyházmegyei
egyesület megalakulásának nyolcvanadik évfordulóiahoz érkezett.
Nagy idő ez akkor, ha megfontoljuk, hogy nyolcvan esztendővel
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ezelőtt a tanítóegyesületi élet igen parányi volt. Áldozatkész. önzetlen.
lelkes elődökre vall ez a tény. Es aki figyeli egyesülelünk életét.
jólesően látja. hogy az ősöknek eme áldott szelleme ma is megvan
.a vezetőségben és minden egyes tagjában. Adja a Mindenható,
hogy ez a szellem vezérelje tovább is a várva-várt tanítói jobb
jövendő felé.

7. Változások a vezetők sorában.
/

Több egyházmegyei tariítóegyesület vezetésében változás állott
he. A zalai egyesület éléről távozott Kovács Sándor felsődörgicsei,
.a soproni alsóegyesület éléről távozott Nagy Kálmán nagygeresdi .
.a veszprémi egyesület éléről pedig távozott Szeride Lajos lajoskomá-
iromi igazgató.

Valamennyien hűséges harcosai voltak a magyar tanítóság
.egyetemes érdekeinek és ezzel kapcsolatban az evangélikus tanító-
:ság jobb jövendőjének. A tanítói kőzösségnek munkavonalában az
-élen haladtak mindig bízó és soha el nem ernyedő lelkiséggel.
Nemes életük példájával fáklyaként vilégitolfák be azt az utat, melyen
.az általok vezetett tanítóságnak járnia kell, ha célhoz akar jutni.
Valamennyien abból a régi gárdából való vezetők voltak, akik égő
.gyertyeként világítottak. önmagukat emésztve a tanítói közösség
oltárán.

Hálás tisztelettel és mélységes, igaz szeretettel gondolunk vissza
puritán egyéniségükre és szivünkbe véssük minden egyes cseleke-
-deíüket. amellyel a magyar tanügynek, a magyar evangélikus tanító-
ságnak nagy szolgálalot tettek. Hisszük, hogy ezentúl is magunk
·között tisztelhetjük őket és pedig a küzdők első erevonalában.

Helyüket az egyesületek bizalma a következőkkel töltötte be:
.a zalai egyesület elnöke lelt: Szász András mencshelyi, alelnöke
pedig Németh Ferenc öcs-i kartárs; a soproni alsó elnöke lelt:
Buthy Sándor vásárosfalui. alelnöke pedig Hetvei Pál nemesládonvi
kartárs; a veszprémi egyesület elnöke: jákfai Gömbös Sándor
"pusztamiskei igazgató, alelnöke pedig Somogyi János bakonybanki
-és Rózsa János pápai igazgató kartárs lett.

Graf Samu soproni igazgató bajtársunk a Sopronvármegyei
Általános Tanítóegyesület elnöke, Niederland Vilmos győri baitársunk
a győregyhézmegvei, Gáspér József majasi . bejtársunk a ToIna-
Baranya-Somogyi egyházmegyei ianítóegyesület alelnöke lett.

Amidőn meleg bajtársi kézszorítás sal üdvözöljük mindazokat,
akiket a tanítótestvérek bizalma a vezető állásokba elhívott. azt
kivánjuk q jó Istentől, áldja meg őket szent lelkesedéssel, szikla-
szilárd hittel, bölcs megfontoltsággal, soha el nem ernvedö türelem-
mel, hogyeredményesen szolgálhassák azt az őrhelvet, ahol kívéló
elődök példát mutató önzetlenséggel munkálkodtak. Tanítóegyesületi
elnöknek lenni annyit jelent: elöljárni önzetlen áldozatkészséggel,
önfeláldozó testvéri szerétettel és hűséggel minden tanítói munka-
mezőn. Aki nem tudja átérezni a közösséz fájdalmait, keserű kőrmy-
hullajtásait és nem tudja megérteni a sokféleképpen szétforgácsolt
tanítóság különléle anyagi, erkölcsi nehézségeit, az ne vállaljon
ilyen szerepet, mert iga és teher lesz egy-kettőre ez a nemes biz a-
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lom. Aki viszont megértő lélekkel, őszinte testvéri szeretettel magára
öltötte az egyesületi elnökség puritán palástját, az hordozza nemes.
büszkeséggel. mint olyant, mely alatt sok-sok bajtársának szive
dobbanása húzódik meg és az ő szive dobbanásával eggyé lesz.

Az új elnöktársaktól sokat várunk. Ne keressenek új útakat.
hanem maradjanak meg a régi, kipróbált, járható útakon, akkor nem
fognak célt téveszteni. Főleg akkor nem, ha a közvitézek lelkes tárno-
gatása és áldozatkészsége fogja mindenhová a vezetőket elkisérni.

Ezzel kapcsolatban hódolatos tisztelettel üdvözöljük tanügyi
fővezérként a soproni felső egyházmegye esperesi tisztségében.
Ziermann Lajos soproni lelkész, kormányfötanácsos úr őméltóságát.
Őrnéltósáea nemes egyénisége nemcsak szűkebb egyházmegyéjében.
hanem egész Magyarországban közismert ama kiváló luleidonainál
fogva, rnelyek mint egyszerű embert, mint lelkipásztort magasra
emelik. Boldogok vagyunk, hogy őméltóságát tisztelte meg az egyház-
megye bizalma, mert benne egy olyan őszinte tanító barátot birunk,

,aki mindenben megértő munkatársunk és készséges támogatónk.
Csak egy szetény kéresünk van őméltóságához: legyen és maradjon
számunkra az, aki eddig voll. Mí pedig mindenben hűséges követői
fogunk lenni.

Ugyancsak mély tisztelettel és munkatérsi érzülettel köszöntiük
Héring János veszprémi lelkész urat, kit a veszprémi egyházmegye
bizalma a tanügyi esperesi tisztségre választott. A jó Istennek kegyelme
kísérje szép reményekre jogosító tevékenységét.

8. Kítüntetések.

D. Kapi Bela püspök úr őnagyméltósága az evang. népoktatás-
ügy és az egyháztársadalom terén kifejtett kiváló eredményes mun-
kásságáért igazgatói címmel tűntette ki: Marosi Mihály suri, Erőss.
Sándor nagybarátfalui és Kamondy Adolf antalszéllási kartársakat.
Zongor Béla esperes úr őméltósága az Egyházi törvény V. cikkének
51-ik §-a fllapján Dávid Gyula őrimogyorósdi tanítót az igazgatói
teendők ellátásával 6 évre megbízta.

A magyar nyelv sikeres tanításáért a Julián iskolaegyesület
ezévben is több bajtársunkat részben pénzjutatommal, részben pedig
könyvjutalommal és elismerő oklevéllel tüntette ki.

Több kiváló pedagógus testvérünk pedig a .baiai kisebbsézi
továbbképző tanfolyemra előadóként nyert beosztást. Igyeredményesen
szerepeltek: Schöpf Ernő keszőhidegkúti, Bajor János bonyhádi
kartérsek. -

Bajor János bonvhádí igazgatót, körzeti iskolafelügyelőt a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület ezüst ernlékéremrnel tűntette ki.

Reidl Sebestyén mekényesi tanítótestvérünk némelajkú férfi-
karával igen szép eredménnyel szerepelt a magyar rádió budapesti
studiójában, mely szereplésével nemcsak önmagának, gyülekezeté-
nek, hanem az evang. tanítói névnek is hírt és dicsőséget szerzett.

Felkay Feiler Jenő györkönyi bajtársunkat a kormányzó úr őfő-
méltósága vitézzé avatta.

Mühl AIfréd soproni testvérünk festményeivel résztvett a Sop-
roni Képzőművészeti Kör kiállításán. Fényképeivel a városi pályá-
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zaton első díjat, Züríchben oklevelet Budapesten bronzérmet nyert.
. Sopron vármegyének soproni kerülete a Deák-téri evang. nép-

iskolában tanulságos és gazdag tanszerkiállítást rendezett, melyen a
soproni evang. kartársak nemcsak annak ügyes rendezésével, hanem
kiválóan értékes és érdekes kiállítási anyagnak a nyujtásával is
-derekasan kivelték részüket.

Gáspár József majosi kertársunkat a leventeoktatás terén ki-
fejtett különleges ügybuzgó tevékenységéért a kerületi főparancsnokság
ismételten kitüntető okírattal tisztelte meg.

Nagyon fájlalom mindig, hogy az elnöki jelentések és gyűlési
jegyzőkönyvek e' tekintetben nem tartalmaznak pontos adatokat.
Tudom, a legtöbb esetben tanítói szeténység nem engedi, hogy érté-
keinkkel a nyilvánosság elé lépjünk. Pedig ezt nem szabadna meg-
iennünk. Minden társadalmi osztály büszkélkedve mutogatja kiváló-
.ságait, akik az emberi átlagnál jóval többet tesznek. Joggal tehetjük
mi tanítók is anélkül. hogy ez szerénytelenség lenne. Ne felejtsük,
minél több értéket mutogathatunk a magyar társadalomnak, annál
:nagyobb lesz az össztanítóság értéke. Aki tehát bármilyen formában
hozzájárul ennek az érték nek a gyarapításához a maga áldozatos
munkássága révén, az méltán megérdemli, hogy egyesületi törté-
nelmünk lapjain Ieljegyezzűk, hadd olvassák a késői utódok is ezeknek
:8 derék bajtársainknak a nevét,

Sok, nagyon sok olyan kartársunkat tudnők a különféle egye-
.sületekböl ősszejegyezni. akik a zene, a költészet, irodalom, művé-
azet, leventeoktatás, iskolánkívüli népmívelés, külőnléle tanfolyamokon
-való előadói szerepléssel és más egyéb területeken kiválót produ-
káltak. Majdnem minden egyes kartársunk buzgólkodik egy, avagy több
irányban és megérdemelné, hogy e tekintetben valamilyen elismerésben
részesüljön. Ha már anyagilag ez lehetetlen, legalább erkölcsileg.
'Es ha más testület ezt nem teszi, mi magunk ezt. el ne mulasszuk.
Ezen oknál fogva szorítjuk meg nemcsak az előbb külön is felemlitett.
hanem a sok névtelen bajtársunk munkás jobbját hálás szeretettel
és felfokozott tisztelettel, kérve őket, hordozzák csak tovább a kéz-

bevett zászlót önérzetes büszkeséggel. lelkiismeretes hűséggel a
maguk es a tanítói közönség minél nagyobb dicsőségére.

Ez alkalommal külön is üdvözöljük a tanítóság őszinte, nemes
jóbarátját, Arató Istvánt, a kőszegi leánygimn. érdemes igazgatóját,
.akit a korrnányzó úr Ofőméltósága a tanügy terén szerzett kiváló
érdemei elismeréseként tanügyi főtanácsossá nevezett ki.

Dr. Bertha Benő ehker. világi főjegyző a bírák részére rend-
::szeresített Ill. fiz. csoport jellegéveI ruháztatott föl.

A hetedik fizetési osztályba kinevezteltek : Polszter Rezső
-soproni, 'Nagy Kálmán nagygeresdi kartérsek. továbbá Bajor János
bonvhádi igazgató, körzeti iskolafelügyelő, kiket ez alkalommal boldog
-őrömmel üdvözölünk.

Anyagi ügyek.

Anyagiak terén annyiban van némi enyhülés, hogy a kormány
Tészben megszüntette a fizetéscsökkentést és igy a fizetések közelebb
jutottak az eredeti alaphoz. A most is tartó nagy drágaság azonban
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arra készteti a tanítóságot, hagya szövetségen keresztül csatlakozzék
minden olyan elgondoláshoz, mely a teljes Iizetéscsökkentések meg-
szüntetését szorgalmazza.

A terményjárandóságos tanítóság helyzete az árak emelkedésével
látszólag enyhült. mert a fizetés így a valóságos értékben közelebb
jutott a hatóságilag megállapított értékhez. De csak látszólag, mert
az áremelkedés utólag, a fizetési esztendő végével következett be.
amikor nem volt mit értékesíteni. Hogy mennyire lesz .ez .Idei esz-
tendő kedvező, avagy kedvezőtlen, attól függ, hogyan alakulnak az
augusztusi, szepternberí árak. Most kapja ezekben' a hónapokban az
érdekelt tanítóság évi utólagos részletekben a terményeit és ezekben
a hónapokban - azonnal értékesíteni kénytelen. Ha az árak most
alacsonyak, vesztesége lesz a tanítóságnak még akkor is, ha a
következő június-július hóban az árak a mai érték nek a kétszere-
sére emelkednének- is. A terrnényjárandóságos tanítóság anyagi ügyé-
nek megfigyelésenél ezt mindíg szem előtt kell tartani.

Még mindíg rendezetlen a kántori ügyünk. Joggal bízunk mos-
tani megértő kultuszminiszterünk O nagyméltóságának igazságszere-
tetében, hogy ezen ügyünket szőnyegre hozza és ezt a fájó sebünket
gyógyítja. Ugyanígy bízunk abban is, hogya nem állami tanítóságot

. is valamilyen belegsegélyző egyesületbe tömörítve, lehetővé válik a
betegsegélyezés valamilyen formája.

Aránylag több tanítót neveztek ki az idén a helyettesi, segéd-
tanítói és rendes tanítói létszám ba. Jól esik azt is megállapítanunk.
hogy fígyelembe vették a tanítóság gyermekeit is.

Ujabb sebet jelent az érdekelt tanílóságra a hetedik fizetési
osztály ba való juthatás rendkívül nehézsége, szinte lehetetlensége.
Évről-évre maradnak. vissza igen kiváló, érdemes bajtársaink. miáltal
egy tekintélyes rész egyáltalában nem juthat bele, egy másik része
legfeljebb a harmadik, avagy a második fokozatot érhető el negyven
évi szolgálattal. Súlyosbította idén" a helyzetet az, hogy a körzets
iskolafelügyelőket a tanítói létszám rovására nevezték ki.

Oszintén örülünk, hogy a körzeti felügyelőket rendkivüli munka-
teljesítményükért külőn is dotálják. De ezt ne tegyük a tanítótestvérek
kárára és rovásére. A körzeti iskolafelügyelő rendkívül sokoldalú:
munkájáérl joggal várhatja, hogy külön anyagi ellátásban részesüljön.
Azért helyesnek, sőt kívánatosnak találtuk az intézmény megvalósi-
tásának első percétől kezdve, hogy külön fizetési lehetőségek nyit-
tassanak meg számukra. De legyen ez külön létszám és ne állja ez.
a lehetőség útját azoknak, akik szintén lelkiismeretes hűséggel, sok
fáradsággal dolgoznak, de felügyelők nem lehettek, mert nem is volt
ahhoz lehetőség.

Egyébként bízzunk meg a Szövelség kiváló érdemes vezetősé-
gében, mely az összes tanítói sérelmekel napirenden tartja és azokra
is kiterjesztí Iigyelmét, amelyekről itten nem szólhalunk.

9. Tagváltozások.

Egyik legfőbb törekvésünk. hogy a különféle egyesületekben
állandóan nyilvántartsuk a pontos tagváltozásokat. A mai viszonyok
azonban ezt szinte lehetetlenné teszik. Lehetetlenné teszi különösen
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a sokféle tanítói rrunoseg. A sokféle helyettes, segéd stb. tanítói el-
nevezés nemcsak így külsőleg jelent bajt, hanem problematikussá
teszi a tagdíjfizetési kölelezettségek et is. Ajánlatos volna ezzel a
kérdéssel az egyházmegyei gyűléseken foglalkozni, hogy egységes
megállapodásra jussunk.

Nem óhajt juk, de nem is tudnók pontosan felsorolni név szerint
egyházkerületünk területén működő új tagtársainkat. Legyenek azon-
ban így is testvéri szeretettel és bajtársi meleg érzülettel üdvözölve.
Szívből kivánjuk, hogy családtagokként érezzék magukat a nagy
tanítói közösségben és ehhez igazítsák minden lépésükeí, minden
elgondolásukat. Igyekezzenek hasznos tagja lenni a tanítói társada-.
lomnak. Ezzel nemcsak önmaguknak tesznek kimondhatatlan nagy
szolgálatot. hanem az egész tanítói jövendőnek. Ne feledjék, hogy
a tanítói sors az egyes tagok gondolkodásától és önzetlen munkás-
ságától függ. Együttérző, önzetlenül áldozatkész és lelkiismeretes
munkásságú tanítóság feltétlenül biztosítani tudja a maga anyagi,
erkölcsi létet és a magyar társadalomnak tiszteletét. megbecsülését.
Mi, tanítók, nem várhatunk senkitől semmit, csak önmagunktóI. Ert-
sük tehát meg egymást és ragadjunk meg minden alkalmat, hogy
az együvétartozás, együttmunkálkodás és egymást megsegítő kész-
séget minél magasabb szintre emeljük. Ne irígykedjünk, ne zúgo-
lódjunk. ha egyik bajtársunknak valamilyen téren sikerei vannak.
Ne faragjunk le öt centit, ha valamelyik bajtársunk csak egy cse-
kélyke .kis milliméterrel a tanítói átlag fölé emelkedik. Es ne akarjon
egyikünk sem a tanítótestvére rovására, kárára olyan népszerűségre
szert tenni. amely előbb-utóbb úgyis népszerűllenné teszi. Mindenki
végezze el a maga dolgait ott, ahová az isteni kegyelem állította.
Ne avatkozzunk felelőtIenül és feleslegesen egymás dolgába csak
azért, mert úrrá szeretnénk lenni szerényebb pajlásunk felett. A ta-
nítói hivatás mezeje olyan mérhetetlenül széles horizontú, hogy min-
denki bőséges lehetőséget talál egyéni kiválóságának érvényesítésé-
hez. tekintélyének emeléséhez, anélkül. hogy a másik tanítótársának
ezzel útjába kerülne, annak akadályokat gördítene és annak nép-
szerűségét, tekintélyét fogyasztaná.

Egyházkerületünk tagnévsorában nagy változásokat láthatunk.
A régi jó öregek elmentek és egy egészen új tanítói generáció áll
előttünk. A jóságoslelkű öreg urambátváínk eltüntek. de maradjunk
meg az általok kipróbált és jól megalapozott tanítói útakon: a test-
véri szeretetnek. a megértésnek és az együttmunkálkodási készségnek
az útjain. Akkor boldogok leszünk. Akkor feltétlenül eljön ama
várva-várt tanítói jobb jövendő I

1O. Tanítóegyesületek tevékenysége.

Egyházkerületünk területén müködö kilenc egyházmegyei tanító-
egyesület keretén belül még kisebb tanítói körök is vannak. Mindezek
a tanítói hivatásban való állandó elmélyülést és a tanitói munkában
való állandó továbbképzést célozzák. Nem térünk ki ez alkalommal
a kisebb kőrők külön egyesületi életére. Ha azonban figyelmesen
átolvassuk a közgyülésí jegyzőkönyveket. azt látjuk. hogy mindenhol
élénk egyesületi tevékenység uralkodik. Különféle szakelöadások,
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gyakorlati tanítások, az iskolai, egyháztársadalmi és nemzeti életünk-
nek úgyszólván minden aktuális kérdése forgott szőnyegen és nyert
alapos. magasszínvonalú viták keretében megbeszélést.

KülQn élménye volt az egyházkerületünk tanítóságának dr. Kapi
Béla püspök úr Onagyméltósága által idén is megtartott lelkész
tanítókörzeti konferenciája, melynek összefoglaló alaptémája ez volt :
"Az Isten Múhelye". A konferencia előadásainak nagy részét O nagy-
méltósága maga tartotta, ami a konferenciának külön értéket és
magas színvonalt biztosított. De előadókként szerepeltek ~gyház-
kerületünk tanítói közül is többen, akik ezen munkásságukkal O nagy-
rnéltósága bizalmából szintén tanúbizonyságát -adták annak, hogy
az evangélikus tanítóság minden tekintetben hivatása magaslatán
áll és igyekszik az idők viszonyaihoz mérten önmagát képezve iskolai
és gyülekezeti munkáiát tökéletesebbltení. .

Külön örömöt és áldást jelentett nekünk a lelkésztestvérekkel
való együttlét. Mindig úgy éreztük még, hogy nekünk egymás mellett
a helyünk. Ezt nem győzzük eléggé hangsúlyozni és azért szívós
kitertással azon vagyunk, hogya lelkészi és tanítói rendet édes
testvérként egymáshoz kössük. Minden rend nevelje erre tagjait.
Ha volna lelkipásztor. aki iskolaszéki elnöki mivoltában hatalmával
visszaélve. a tanítót csak téglahordozójának, nem pedig tervező, építő
munkatársának tekinti, azt a lelkészi kar maga terelle a helyes
irányba. Es ha akad na közöttünk tanító, aki lelkipásztora elnéző
szereletével, atyai jóságával visszaélve kötelességrnulasztást követ el,
azt viszont mi magunk fogjuk lelkiismeretességre rászorítani.

Most is csak a legnagyobb hála és elisrnerés hangján gondol-
hatunk vissza az így együttesen eltöltött néhány órára. Hisszük, hogy
Őnagyméltósága erre a jövőben is lehetőséget nyujt, mert evang.
egyházunk jövője azon fordul meg, miként tud a lelkészi és tanítói
kar egymást megértő szeretettel és támogató készséggel munkálkodni
annak jövendőjéérl. _

A jó Isten pedig adjon Onagyméltóságának továbbra is elegendő
testi-lelki erőt, hogy ezt a célirányos munkásság át Istennek dicső-
ségére, egyházunk, nemzetünk javára még igen soká folytathessa.

Az egyes egyházmegyékben egyébként a következö előadások,
gyakorlati tanítások tartattak:

Soproni Alsó : Fazekas Gyula: "Tanítás és tanulás."
Soproni Felső: Gottschling Károly: "A tanítóképzés útja az

akadémiáiz." .••
Vasi Közép: Szabó Lajos meszleni: .Elökészülés az iskolai

munkára." \ Vörös Jenő hegyháthodászi: "A népiskolai tanítás anyaga
a valláserkölcsi nevelés. szolgálatában."

Kemenesaljai: Vida Béla dukai: "A tanító a gyülekezet éle-
tében." ,

Veszprémi: Agoston József pápai: "A mese hatása 9 gyermekre."
Gimesi István az elhunyt Bőke Ernőröl. Ludván Endre pedig az
elhunyt Szekér Józsefről mondott rnélyhatású nekrolózet.

Somogyi: Dr. Balázsovits Gyula szepetneki : "Logika a nép-
iskolai nevelésben." Németh István porrogi: "Az' irgalmas szama- /
ritánus " gyakorlati. tanítás.



Zalai: Szász András mencshelyí : "Mencshely monográfiája. "
Győri: Kiss Lajos győrújfal ui: "A szülői értekezletekről." Sallér

Sándor lébényi : "Honvédségünk Iejlödése a honfoglalástói napjainkig."
'Gyakorlati tanítás.

, Tolna-Baranya-Somogyi: Kovács Dezső váraljai : nA tanítási
fokozatok Ieilödése és fontossága." Schrantz Ottó bonyhádi : A mese
.szerepe a népiskolai oktatásban." Vitéz Nagy István sárszentlörinci :
"Evangélikus Népiskoláink aktuális kérdései."

Egyházkerületünk tanítósága ezeken kívül nagy szerepet vitt
.még a különféle más tanító alakulatok és pedagógiai szemináriumok
keretében szakelőadásokkal és gyakorlati tanításokkal. Hetyey Pál
nemesládanyi kartársunk a Soproni Alsó Egyesület gyűlésén részle-
1esen ismertette az új egyházi törvényeknek a tanítóságra vonatkozó
részeit.

ll. Szakkérdések. .
Régi óhaja ment teljesedésbe a magyar tanítóságnak az aka-

-démiai tanítóképzés életbeléptetésével. A tapasztalat igazolni fogja
·a magyar tanítóság önzetlenséget, amikor állandóan napirenden tar-
'totta ezt a kérdést, !TI ert nagyon jól tudta, hogya mai világverseny-
ben csak az a nemzet maradhat meg és .lehet győztes, melynek
képzett polgárai vannak. Nem beszélhetünk joggal kulturfölényről,
.arnikor tanítóképzésünk elavult. A legnagyobb hála és elismerés
hangján kell szólanunk ez alkalommal is dr. Hóman Bálint kíválóan
képzett, nagytudásúés a tani.óságnak megértő ióbarátiéról, volt
kultuszminiszterünkről és annak pompás munkatársairól. Joggal re-
méljük, hogy ennek legközelebbi folytatása a nyolcosztályos nép-
.iskolának tényleges megvalósítása lesz, mert csak akkor beszélhe-
tünk .igazán kultúrfölényről l

Ugy tudjuk, hogy nem dőlt el véglegesen az sem, hogya két
evangélikus akadémia milyen legyen: keltő férfi, avagy egy férfi és
egy nőtanító képző akadémia. Akik -rninden tekintetben egyetemes
-egyházi érdekeket tartunk szem előtt, azt valljuk, ha három akad é-
miánk nem lehet, úgy feltétlenül két férfitanító akadémiára van szük-
ség. Egyetemes egyházunk főleg férfitanerőket alkalmaz, a jövőben
ez bel missziói és egyéb okok miatt még fokozottebb mértékben
válik szükségessé. Különösen pedig faluhelyen. .Isv annyi férfitan-
erőre van szükség, hogy egy akadémia a tapasztalat szerint nem
elégítheti ki a közegvház szükségletét. Az állami akadémiákról is
kerülhetnek evangélikus vallású tanítók. Mi mégis elsősorban azok-
ban bízunk, akik nálunk, evangélikus. intézetünkben nevelkedtek-
Ezekről feltétlenül meg lehetünk győződve, hogy minden más hatás-
tói menten, tiszta evangélikus szellemben nevelkedtek. A férfitanerő.
nél ez azért is végtelenűl fontos, mert hiszen ahárhány esetben
nemcsak hittantanító. hanem igehirdető is lesz, mint lévita és kántor-
tanító. Tolnában a lévita-tanító vasárnaponként : éppen úgy hirdeti
az Isten igéjét, mint a lelkipásztor az anyagyülekezetben. Ezt száz
száza lék erejéig csak az evangélikus akadémián végzett tanerőtől
várhatjuk. Az egyházközségben a főszerepet elsősarban a férfitanító
képviseli. Ha kénytelenek leszünk állami akadémiákon végzet! nő-
tanerőket alkalmazni, ez is baj, nem olyan nagy baj azonban, hogy
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ezen kis utánpótlással segíteni nem lehetne. Aztán lévén a nőtani-
tónak csak másodsorban az egyházi életben szerepe, nem okozhat
olyan nagy kárt egyházi szempontból. Ezen főszernpontok mellett
még sok mellékszempontot is tudnánk felemlíteni. melyek amellett
szólnak, hogya két akadémia feltétlenül férfitanerőket képző aka-
démia legyen.

Boldog őröm számunkra ezzel kapcsolatban, hogya soproni
iö öreg képzőtik részére az idei költségvetésbe felvétetett az első
részlet államsegély és igy megnyilt a lehetőség az új modern tanító-
képző-akadémia építéséhez. Kedves kötelessége legyen minden
tanítótestvérünknek, hogy az arra hivatást érző ifjakat ebbe az inté-
zetbe terelie, hogy soproni képzönk még fokozottabb rnértékben
eleget tehessen a modern tanítóképzés minden kívánalmának. Ma
kétszeresen fontos ez, hogy az intézet annak idején megfelelő anya-
got találjon az akadémia számára.

A szakfelügyelet bevezetése óta immáron eltelt három esztendő.
Meg kell állapítanunk, hogy ez a gyakorlatban teljesen bevált, mert
a hozzáfűzött reményeket százszázalék erejéig beváltotta. Ha itt-ott
jelentkeznek még kisebb nehézségek, ezeket majd af idő lassanként.
lefaragja és eljön az idő. amikor mindenütt teljes rend lesz. Meg-
nyugvást keltő különösen a tanítóságra, hogy az új szakfelügyelet
nemcsak a szaktudást hozta, hanem egyúttal a tanítótestvériséget, a
kartársiasságot. Régi panaszunk volt, hogyatanfelügyelő általában
nem szaktárs, nem kartárs. A tanítóságtól sok esetben távol állt.
Voltak tisztes kivételek, de annyi kétségtelen, hogy sok baj és panasz
.volt azért, mert a régi tanfelügyelet nem tudott a tanítóval érzésben.
gondolkodásban és munkájával eggyé lenni. A legtöbb tanfelügyelő
hivatását abban látta, hogy a tanító rideg ellenőrzője, szinte rérne
legyen. Így nem fejlődhetett ki a két rend között a szükséges munka-
társi szeretet és megbecsülés érzése.

Nem tartjuk azonban a szakfelügyelet mai módját még befeje-
zettnek. EI kell jönnie annak az időnek, hogy- a szakfelügyelők -
természetesen nagyobb területi beosztással - felmentessenek és
kivétel nélkül az állami státuszba lépve, teljes intenzitással lássák
el az iskolák iránwtását és a tanítói munka ellenőrzését.

Míg a nyolcosztályos népiskola meg nem valósul, amennyire
csak lehetséges, tökéletesebbe kell tennünk a továbbképzőiskola
munkáját. A falusi lakosság érdekében feltétlenül meg kell szervez-
nünk a gazdasági továbbkénzőt. Még ha az látszólag nem is jelenti
a tökéletes lehetőséget.' Tekintettei azonban arra, hogy falusi lakos-
ságunk zöme mezőgazdasággal foglalkozik és tekintettel arra, hogy
földmives népünk a modern gazdálkodásban nagyon visszamaradt,
feltétlenül gondoskodni kell az érdekében, hogy ezirányú szakisme-
reteit bővíthesse. A leghelyesebb rnódia volna, ha gyakorlatilag is
elő lehetne készíteni az ifjúságot. Mivel ez sok nehézségbe, sok
helyen szinte áthághatatlan akadályokba ütközik, legalább elmélet-
ben kell valamit nyujtani a legszükségesebből. Sajnos, az állam-
hatalom részéről nem találjuk meg a feltétlenül szükséges támoga-
tást és megértést. Ime mennyira törődnek az iparos és kereskedelmi
érdekeltségekkel. Pompás iparos- és kereskedőtanonciskolákra van



fedeze!. Gazdasági ismétlökre akkor nem lehetne? Nem hisszük ...
Kell lennie... Nagyon természetes, hogy olyan mezőgazdasági
tanfolvamra nem kapnak elég hallgatóságot, ahol a hallgatónak meg
kell fizetnie a köItségeket. Olyan ismétlő után nem áhítoz a tanítóság,.
ahol tőbbletmunkát ingyen kell végeznie. Es olyan után sem, ahol
kevés idő áll ahhoz rendelkezésre, hogy valamilyen eredményt érjen
el. A falu népe érdekében tiItakoznia kellett volna a mezőgazdasági.
kamaráknak. amikor a kultuszminisztérium leszállította a gazdasági
ismétlőiskola heti óraszámát négyről háromra. Csak azért, mert meg
akarlak a községekkel takarítani 50 pengől. Ugyanakkor pedig a
városi tanonciskolákban tanítók helyett szaktanárokat alkalmaznak;
természetesen megfelelő honorárium mellett.

Kérnün k kell tehát, hogy lehetőleg minden faluban az ismétlő
gazdasági 'legyen. Hogy a tanítókat ingyenes tanfolyamokon átképez-
zék. Es hogya heti óraszámot állítsák vissza négy órára. A lecsök--
kentelt illetményt pedig adják vissza.

Nagy gondot jelent most a tanév küszöbén a kisebbsézi iskolák
tan erői számára ez új tanítási típusra való teljes átmenet, melynek.
lényege röviden az, hogya történelmi tárgyak magyarul taníttatnak
és az anyanyelven összefoglalandók, a természeti tárgyak az anya-
nyelven taníttatnek és magyar nyelven foglalandok össze. Más szó-
val ez azt jelenti, hogya népiskolában tanítandó teljes anyag két
nyelven veendő. Itt áll a tanítóság megfelelő különleges tanterv, tan-
menet és különösen megfelelő tankönyvek nélkül. Olyan óriási fele--
lősség hárul ezzel a tanítóságra, a munkáról magáról nem is szólva,
mely az első pillanatra át sem tekinthető. Két nyelven elvégezni
valamit, amit egy nyelven sem tud a magyar tannyelvű iskola sajá-
tos életviszonyai közepette. -Mert ne feledjük, a kisebbségi iskolák
túlnyomó többsége osztatlan, a legjobb esetben részben osztott. Min-
den új anyag, újabb szókincset is feltételez, Tehát nemcsak magát
a fogalmat, hanem az ezzel járó szókincset is át kell adnunk a.
gyermeknek. Egyszerű lenne pl. 'a németül átvett anyagnak magyar

.nyelven való összefoglalása és visszekérdezése, ha a gyermek a
megfelelő szókincsnek a birtokában van. De amikor a szavak leg-
nagyobb részét nem ismeri, hogyan lehessen összefoglalva az anyagót
visszakérdezni ? ... Ázulánjtt van maga az anyagnak az óriási
mennyisége! Ha az anyaget alaposan megrostáljuk, megröviditiük a
kisebbségi .iskolák ból kilépő nemzedéket. Milyen jogon akarjuk a
kisebbségi iskolák nemzedékeit kevesebb tudással az életbe küldeni ?'
Ha az anyaget teljes egészében vesszük, csak igen rövid vonások-
ban - mintegy futólagosan áttekintve - vehetjük az anyagol, mi-
által ismeretköre hézagos, értelmi képessége zavaros lesz. A gyakor-
lati tapasztalat arra a belátásra kellene, hogy késztesse az ezen
kérdést szabályozó hatóságokat, hogy végre gyakorlati érzékkel
nyúljanak a kérdéshez és minden lehetőt kövessenek el, hogy megvaló-
sítható lehetoség elé állítsák az érdekeit tanítóságot. A föcél, hogy a
kisebbségnek alkalmat adjunk ahhoz, hogy édes hazánk szép nyel-
vét az iskolai korban elsajátíthassa. Vannak kiváló nyelvtudósaink.
Az ő feladatuk lenne megállapítani azt a legkisebb szókincset, melv
a hétköznapi 'megértéshez feltétlenül szükséges, Ezt aszókincsel:
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tegyük gyakorlati, közvetlen módon a gyermekek sajátjává és akkor
majd elérjük, hogya gyermekek, majdan felnöttek, szívesen meg-
tanulják és beszélik a magyar nyelvet. A helyzet ma az, hogy
nagyon sok olyan szót kénytelen a gyermek a különíéle lantárgyak-
kal kapcsolatban befogadni, amelynek gyakorlati célja nincsen, mivel
.azokat a mindennapi életben és embertársaival való érintkezéseben
sohasem fogja használni. Tehát feleslegesen megterheljük kis agyát
és azért ezeket a szavakat az agy egy-kettőre ki fogja vetni. Viszont
sok olyan szó fog hiányozni, amire a gyermeknek is, de a felnőtt-
nek is nagy szüksége volna hétköznapi érintkezésben.

Gyönyőrűen hangzik tehát, hogy ezentúl két nyelven folyik a
kisebbségi iskolákban a tanítás, de nagy' aggodalommal nézünk a
dolgoknak elébe, mert nagyon félünk, hogy ennek a nehéz viszo-
nyok közt élő és dolgozó tanítóság a regnagyobb erőfeszítéssel sem
tud úgy megfelelni, ahogyan azt legjobb lelkiismerete szerint szeretné.

A reformírásról most sok szó esik, mintegy a közérdeklödés
~ középpontiéba jutott ez a kérdés a Néptanítók Lapjában felvetett

vita kapcsán.
Mindnyájan érezzük, hogy főleg a fonomimika feltalálása, a

számolás- és fogalmazástanításban az utóbbi évtizedben elért újítá-
sok után az írástanítás megreformálása' a legsürgősebb tennivalónk.
Még minden forr ebben a kérdésben, de a kialakulás útja már vilá-
gosan látszik. A N. L.-ban megjelent hozzászólások, főleg Tóth
István, dr. Beyer Edéné és Jovica I. 'Sándor cikkei után világosan
mutatiák. hogy Luttort nem igazolja az élet. Az ő megoldása közép-
iskolába való diszírás. és nem felel meg az elemi fokon álló gyer-
mek készségének.

Ezek szerint nem a Luttor-féle rnódszer- és betűalakoké a jövő,
sem nem az eddig használatos kaligrafikus írásmódé, hanem a kettő
között álló olyan megoldásé, amely magában foglalja mindkettőnek
előnyeit és egy könnyebb móddal. tetszetősebb, álló betűalakokkel.
fonalirás megoldással éri el a célt.

Ehhez a megoldáshoz legközelebb áll a Ludván Sándor kar-
társunk által szerkesztett .ritmiuus írás", amely mel!őzi a nyomtatot!
betűk rajzolását, megtartja a fonalírás alaptételét. a folvarnatossézot
vonalvezetés ben, nem torzítja el a betű ket és nem árnyékol. Az
irást a legtermészetesebb életmegnyilvánulásból. a ritmusból szár-
maztatja, és ezért ritmikus írásnak nevezi.

Mi evangélikus tanítók mindenben a tárgyilagos reformok mellett
álltunk, most se kössük le magunkat egy olyan írásmód mellett,
melyet nem igazol az élet. Várjuk meg türelemmel a kialakulást és
azután döntsünk ebben a kérdésben.

Ezzel kapcsolatban ezúttal is rámutatunk a VKM,-nek 108.231/
1938. sz. rendelkezésére, mely kötelezővé teszi a most következő
iskolai évtől kezdve a szabványosított füzetek használatát. Célszerű
volna, ha az egyetemes egyház a Luther Társaság útján végrehajtaná
1936. évi 52, sz. határozatát és a törvényes rendelkezéseknek figye-
lembevételével elkészítené a szabványosított füzeteket, de úgy, hogy
az evangélikus jelleg kidomborodiék. Ha ezek a füzetek rendelke-
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zésre nem állnak, pártoljuk addig is a Kalász Rt., mely jóminőségű
papíron s megfelelő áron bocsátja a füzeteket rendelkezésre.

Az evangélikus iskola nevelési értékei. Egy iskola nevelési
értékei elsősorban a tanító személyében, annak tanítói egyéniségé-
ben, továbbá a rajta kivülálló körülményekben találhatók. .

Ha az evangélikus tanító személyében rejlő értékeket vizsgáljuk,
meg kell állapítanunk, hogy az evangéliumi szellemben nevelt tanító
a képzőból magával hozott gondolkodást, lelkiismeretességet, köte-
lességtudást. hithűséget. hivatásszerelelet nevelő munkájába is át-
viszi. Szükségképpeni életfeladatlá lesz nála mindaz, amit az egyház
és állam tőle megkíván. Lelki kényszer alatt áll. nem is tud más-
kép cselekedni, mint minden idegszálával. minden gondolatával,
akaratának minden rezdülésével szolgálni a rájabízott ügyet. S ez
teszi őt el hivatásának lelkes harcosává, s különbőzteti meg a csak
bérért szolgáló, bearnter lelkű, bürokratától. Nem is lehet az evan-
gélikus tanító a ..nemzet napszámosa ", mert a napszámos szó fogal-
mával összefort a nap járását leső, látszetmunkát végző, lelkiisme-
retlen ember típusa. Ennek pedig merő ellentéte az evangélikus
tanító, aki az' iskolai munkán kívül a belmisszió és népművelés
terén legalább annyit dolgozik, mint az iskolában.

Ezek a személyes vonatkozású értékek még fokozódnak fr
tanító intelligenciájában, példás családi életében, egyházi és társa-·
dalmi tekintélyében; népszerűségében, s ezek teszik őt a falu-
vezetők egyikéve.

Öndícséretnek látszó megállapítások ezek, de a tárgyilagos
figyelő nem fogja öndícséretnek minősíteni őket, mert az igazság
előtt a bírálat is meghajol.

A tanító sze mélyén túlmenő értékek' közt találjuk az evan-
géliumi szellemet, mely az iskola életében is uralkodó szerephez
jut, főleg a valláserkölcsi nevelésben, a tanító módszerében, az.
olvasmányok, beszélgetések anyagában, a köszöntésben, tanterem
díszítésében. irkák külalakiában, ünnepélyek műsorában stb. Ez a
szellem teszi népünket a felvilágosodottság népévé, gyermekeinket
egy jobb jövő várományosa ivá. Ez teszi őket munkájukban kötelesség-
tudókká, a hitben erősekké, az imádságban buzgókká, a felebaráti
szerétet gyakorlásában kitartókká, az adakozásban áldozatkészekké,
a másvállasúak iránt türelmesekké, a feljebbvalók iránt tisztelet-
tudokká. egymás iránt becsületesekké, a bajbanlevőkhöz könvörü-
letesekké. Ez a szellem ott látható minden evangélikus gyermek
homlokán, mely néki világító szövétneke az élet útjain, mely a
Krisztus tanítványainak ismertetőjele.

Az értékek közölt nem utolsó helyet foglal el az a körülmény,
hogy az ev. iskolákban a vallásoktatást a tanítók végzik. Bár mi
tanítók nem rendelkezünk theológiai szakképzettséggel. annyi theoló-
giai tudásunk mégis van, hogy az elemi fokon tanuló gyermek szívé-
ben szunnyadó hit csíráit fel tudjuk ébreszteni, s azokat nevelni
képesek vagyunk, mert ehhez elsősorban mély hit szükséges. Oe
érték ez azért is, mert megfelelő pedagógiai készséggel szakszerűen
dolgozzuk fel hitünk igazságait tartalmazó vallástani anyagol, s a
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reáltargyak tanításánál is mindenütt kapcsolhatjuk azokat, így a
valláserkölcsi nevelés képezi tanítói munkánk tengelyét.

Különleges értéke iskolánknak a gyermeistentiszteleti szolgálat,
melynek keretében a lelkipásztor a tan ulósereznek hirdeti az Igét,
azt a gyermekek értelmé hez szabja, hozzájuk szól, ennek következ-
tében arra jobban figyelnek, azt jobban megértik, mint a nagyok isten-
tiszteletén. s így közvetlen részesei lesznek Isten beszédének.

Ugyanez a megállapítás áll a bibliaórákra is, amelyeken már
-a Ill. osztályos gyermekek is megismerkednek a Szentírás olvasása
.által a benne foglalt igazságokkal. A kicsinyek gyülekezetében pedig
megismerkednek -a gyülekezeti élet fontosabb tisztségeivel és az egy-
házunk iránti kötelességekkel.

A fentebb említett keresztyén erények gyakorlása nemcsak a
,nevelési,' de a tanítási eredményt is szolgálják. A becsületesen vég-
.zett munka gyümölcse nem marad el. S ezért az iskolai év végez-
tével mindenkor elmondhaljuk gyermekeinkről is, hogy növekedtek
testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Oe
a mi megítélésünknél tárgyilagosabb és szigorúbb ellenőrző hatóságok
'vagy azoknak közegei is kénytelenek elismerni. hogy az evangélikus
.iskolákban majdnem mindenütt kiváló. de mindenesetre becsületes
munka folyt.

Nekünk, tanítóknak rnost, a világválság idején kettőzött buzga-
.lornrnal kell ügyelnünk Iskolánk nevelési értékeire, mint drága gyön-
gyeire egyházunknak. nehogy egy is elvesszen azok közül.

12. Különíélék.

1937. évi november hó 9-én lettek, kihirdeíve azon új zsinati
törvények, melyeket korrnányzó urunk Ofőméltósága 1937. évi októ-
ber hó 31-én kelt legmagasabb elhatározásával szentesitett. A II-X-ig
terjedő cikkekből a Ill. és VI. t.-c. a kihirdetes napján már életbe-
lépett. A II.. IV., V. és VIlI. t.-c. 19'38 január l-én, a VII. és X. f-c.
1939 január l-én lép majd életbe. A IX. t-c. pedig a református

-egyháznek azzal egyértelmű törvényalkotásával egyidő ben lépett életbe.
Az új egyházi törvények nem hozták meg számunkra mindazt,

.arnit joggal reméltünk. Mégis a multhoz képest fejlődést mutatnak
több vonatkozásban és azért így is hálás szívvel gondolunk azokra .
-;akik a tanítóság számára történt jogkiterjesztést lehetővé tették.

Az új egyházi törvények az eddiginél nagyobb képviseleti lehető-
séget biztosítanak a tanítóság számára. Használjuk fel ezeket a
lehetőségeket megfontolt bölcsességgel a tanítóság erkölcsi értékének
gyarapítására és egyben' evangélikus anyaszentegyházunk javára.

Most vannak készülőben a zsinati törvények végrehajtásával
összefüggő különféle szayályrendeletek. Ezeknek a tanítóságra vonat-
kozó rendelkezéseknek egy részét tervezet alakjában már megismer-
hettük a Népiskola közléséből. Tekintettel arra, hogy több részében
sérelmesek ránk nézve, megkértem Szakély ~ezső kartársunkat. hogy
tegyen megfelelő előterjesztést' a kerületi gyűlésünkön atervezetek
módosítására. A szabályrendeletek nagy része még ismeretlen. A
'kerületi kiküldöttekre vonatkozólag Hanzmann Károly egyházk. nép-
.iskolaí bizottsági elnök úrnak hozzám intézett szives megkeresésére
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.azt válaszoltam, hogy a választás ugyanúgy történjék, mint eddig és
ugyanolyan számarányban. Az előny most az lesz, hogy kettő helyett
négy kerületi kiküldőltet választ a kerület tanítósága és így egyszerre
több egyházmegye tanítósága nyer képviseletet. A sorrend is gyor-
.sabb lesz ezentúl.
" Hálás szívvel kell ezúttal is megernlékeznünk püspök úr

Onagyméllóságának 211. Ill. 1937/1938. sz. leiratáról, mellyel lehetövé
tette az evang. tanítóságnak nagyobbmérvű megbecsülését. Rajtunk
.múlik, hogy az egyes lehetőségek felhasználásával ennek az előnycit
biztositsuk. Az egyházmegyei egyesületek vezetői beszéljék meg a
teendőket és használjanak fel minden lehetőt arra nézve, hogy a
püspöki leirat intenzióit keresztül is vigyék. Tanítótestvéreim is kö-
vessenek el minden lehetőt arra nézve, hogya különféle alkalmakra
,a tanítóegyesület elnöksége meghívást kapjon és hogya kiszállás
lehetősége meglegyen. Mindez természetesen egy csekélyke anyagi
.áldozattal is jár, de viszont az erkölcsi ezt bőségesen kárpótolja.

Ugyancsak hálás érzéssel gondolunk Őnagyméltósága ama
intézkedésére, mellyel lehetővé tette idén is a Leszakitós Naptár
kiadását és azáltal munkánkat, annak iskolai és egyházépítő hatását
is eredményesebbé és könnvebbé tette.

Az Internátusi-alapból idén is több testvérünk kapott szép összegű
segélyt. A beíratási díjaknak befizetését immáron nem kell külön is
.szorgalmaznunk, mert hiszen a világi és egyházi hatóság a legszigo-
rúbban ellenőrzi ezeknek a hováfordítását.

Tekintettel arra, hogy az Evangélikus Népiskola hivatalos
lapunkra minden iskolafenntartó kőteles hivatalból is előfizetni. legyen
minden testvérünk azon, hogy ez idejében, a tanév elején legkésőb-
ben megtörténjék. Magas színvonaIon álló lapunkat csak úgy tudjuk
·a kellő időben és kellő terjedelemben megjelentetni, ha arra mindenki
pontosan előfizet. Ne essünk a régi bűnökbe és ne hagyjuk lapunkat
ismét odajutni, hogy pénz hiányában nem lehet megjelentetni. Ez
nagy erkölcsi szegénységre vallana, mely nem egyeztethető össze
.az evangélikus tanítóság mentalitásával.

Somogyi Béla kiváló szerkesztőnknek pedig ezúttal is leghálá-
sabb köszönetünket es elisrrrerésünket tolmácsoliuk, hogy a lapot
példás rendben, magas, értékes irodalmi színvonaion ·tartja és távol
tart minden disszonáns hangot.

Révfülöpi üdülőnket az elmult tél folyamán átalakítottuk és a
nagy szobáket rnegfelelően kisebbítve alkalmasabbá tettük arra, hogy
anyagilag jobban kihasználható legyen az egész épület, Húsz szoba
áll így rendelkezésre, melyek az idei kedvező szezon alatt állandóan
el voltak foglalva. Igy minden remény megvan ahhoz, hogy az idei
év szép eredménnyel záruljon. Két üdülésre szoru ló beteg kartársunk
-is ingyen elhelyezést nyert két-két hétre a Országos Evang. Egyesület
és az Udülőház terhére. Hiszem, hogy egy-két év mulva sikerül
revfülöpi üdülőnket úgy kihasználni, hogy évenként több üdülésre
szeroló beteg és szegény kartársunk teljesen díjmentesen nyer elhelye-
zést és ellátást. Hiszen az volna tulajdonképpen egyik főrendeltetése
és kell, hogy ennek megfelelő módiát megtalálluk. aminthogy meg is
fogjuk találni.
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Ennek kapcsán rá kell mutatnom arra is, hogy- a Gvógyhéz

ügyében bizonyos ellanyhulás válik érezhetővé. Elnöki jelentésem
nem arra való, hogy részletesen kitérjek sok mindenfélére. ami ezzel
a kérdéssel összefügg. Röviden csak ennyit: A legnagyobb hálával
és kettőzött elismeréssel adózunk azoknak a megértő bajtársainknak.
akik, bár távolabb esnek, mégis szívükön hordozzák ennek a sokra-
hívatott, közióléti intézménynek a sorsát és sokat tesznek, agitálnak.
Nem haragszunk legkevésbb é sem azokra a bajtársainkra, akik távol
tartják magukat, akár anyagi erőtlenség, akár más okok miatt. De-
ugyanekkor igaz, mélységes szomorúsággal tölt el bennünket, hogy
vannak olyan kartársaink. akik lelkesen agitálnak : ellene. Tehát
nem elégszenek meg azzal. hogy, maguk semmit sem adnak, avagy
nyújtanak. hanem direkt ráfekszenek azokra, akik ez ügyben valamit
tenni, szólni merészelnek. Ezt menteni, megérteni nem lehet. Hát
kérdem: baj az, ha valaki valamit akar és ezzel senkinek sem árt,
de mindenkinek csak használhat? Ugyebár nem. Ezt nem érdemelte-
ki senki sem, de legkevésbbé azok nem, akik ennek a nemes esz-
mének az elindítói voltak és akik ez eszme megvalósítása érdekében
magukat igába fogták a tanítói közösség javára.

Nagyon szepen .kérjük az illetőket, akiket nem óhajtunk így
nyilvánosan pellengérre állítani. mert ez ellenkezik a tanítótestvéri
szeretet szellemevel és eddig követett célkitűzésünkkel, ne agitáljanak
a Gyógyház ellen. Ne bántsák azokat, akik érte lelkesednek, tesznek
és adnak. Hiszen számtalanszor ismételjük: senkit sem lehet erre-
az útra rákényszeríteni, nem is óhajtunk. Még csak erkölcsi kény-
szert sem alkalmazunk. Oe bocsánat, ne fogjuk le a ,kezét annak,
aki adni vagy dolgozni akar a maga szent meggyőződése szerint,

A kérdés megvilágítása céljából megemlítem, hogya nyáron
megbeszélést folytattunk és arra a meggyőződésre' jutottunk, hogy
a Gyógvház ügye megvalósítható, ha megvan a szükséges áldozat-
készség és megértés. Megvalósítása pedig feltétlenül szükséges.
Amennyiben sietünk, megfelelő áron megfelelő helyen telket vehetünk.
Ha nem sietünk, a nagy fellendülés folytán meginduló drágaság hó
módjára olvasztja anyagi lehetőségeinket. Fontos volna tehát, hogy
a jegyzések pontosan befizettessenek, hogy legalább a' helyet tudjuk
egyelőre biztosítani. A többi majd könnyebben és gyorsabban megy.
Csak legyen már egyszer látható elindulás.

Gaál Sándor és Szakály Oezsőnek pedig és Tóth Dénesnek
(Szerk.), akik ez ügyben igen sokat áldoznak anyagilag, szellemileg.
erkölcsileg egyaránt, fejezzük ki ezuton is hálás köszöneíünket.
A jó Isten koronázza áldással minden szent igyekezetüket.

,Az evangélikus tanítóság mindig lelkes közkatonáia- volt a
magyar tanítói közösségnek. Mint ilyen, rendületlen híve volt és
marad a Magyar Tanítóegyesületek Egyetemes Szövetségének, mert
hiszen tudja, hogy ezen alakul attai áll vagy bukik minden anyagi.
erkölcsi értéke. Minden anyagi, erkőlcsi és szellemi vívmány, mely
a magyar tanítóság ölébe hullt az utolsó évek során, egyedül a
Szövetség kiíartó munkájának köszönhető. Hogy ma rendezett tanítói
fizetések vannak, hogy vannak 'egyáltalában bizonyos, tanítói ked-
vezmények, stb. ez mind a Szövetség kitartó. szívós munkájának a
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.kövelkezménve. Hogy eljutottunk a szak felügyel et hez. a tanítói aka-
démiákhoz és sokféle kisebb jelentőségű pedagógiai, társadalmi stb.
vívmányokhoz. azt csak a Szövetség céltudatos küzdelmének kö-
szönhetjük.

Nagyon természetes. kevés az elért eredmény a sokféle anyagi,
erkölcsi sérelem hez képest. De vajjon várható-é valaha is, hogy bár-
milyen társadalmi osztály sérelernmenles helyzetbe jusson? Sok el-

-intézetlen kérdés van. A legfontosabb most a kantori ügy. Ezt kell
napirenden tartani annál is inkább. mert megértő új kultuszrninisz-
terünk is elismerte e kérdés rendezésének jogosságát és kilátásba
helyezte ennek a lehetőségét is. A terményjárandóságos tanítóság
sérelme a gabonaárak valamelyes emelkedésevel nyugvópontra jutott
legalább ideiglenesen. Küzdenünk kell azonban emellett a fizetések-
nek teljes visszaállításával a többi tisztviselői osztályokkal karöltve.
Ezt ismét csak a szövetségen keresztül tehetjük. '

Ahová tehát a szemeink elérnek, mindenütt a Szövetségre talá-
lunk. mint a magyar tanítóságnak egy olyan szervével, amely egye-
düi képes a tanítói nagy problémáknak felszínen tartására és a sé-
relmeknek fokozatos gyógyításához szükséges küzdelemre.

Legyünk tehát minden tekintetben ezentúl is hűséges munka-
társai, hűséges támogatói a M. T. E. Sz.vnek és ezt necsak hangos
szóval hirdessük, hanem gyakoroljuk azáltal is, hogy a csekély évi
:2 pengős tagsági díjjal belépünk az áldozatkész tagok sorába. Ezért
megkapjuk a lapot is, mely magában is visszatéríti az így befizetett
összege!.

Es támogassuk a magyar egyetemes tanítóságnak egyetlen köz-
jóléti intézményét. az Eötvös-alapot, mely szorosan összefügg a Szö-
vetség áldott munkásságával és annak mintegy szerves kiegészítő
része. A tagsági díj évi négy pengő. de ezzel szemben annyi az
anyagi előny, hogy azt minden tanítóiestvérünk idővel többszörösen
viszontláthatja. ha arra gyerrnekneveltetés, betegség és különléle
szornorú, alkalmak révén rászorul, Evi 4 pengő, az napi egy fillért
jelen!. Es ha naponta idegen csavargónak. ,sokszor haszontalan
munkakerülőnek tudunk adni sok fillért. akkor ne lenne egy-egy
fillérünk az arra rászoruló karlársaink számára?

A legnagyobb mértékű támogatásra méltó a Kalász Rt. is, rnely
tulajdonképpen az Eötvös-alapnek egyetlen biztos erőforrása. Mi
felekezeti tanítók nem igen tudjuk támogatni tankönyvei használatba-
vétele által. mert hiszen az E. E.' a Kapi-Somozyi-féle tankönyvekre
kölelez bennüke!. Azonban bőségesen van alkalmunk a Kalász Rt.
támogatására a különféle iskolai szerek, füzetek. irószerek stb, által.
Minden, amire az iskolában csak szükséz van. kapható a Kalász-
nál, jobb minőségben és olcsóbb áron. Tehát nemcsak a Kalász-
szal tesz így jót, hanem iskolájával is. A Kalász pedig a maga
áldozatos Iilléreit mind az Eötvös-alapnak juttatja. amiből sok fő-
iskolás tanítógyermek ellátási díja nyer fedezetet.

Szerett Tanítótestvéreink !
Még nagyon sok mondanivalónk lenne. ami az egyesületi év

fontosságához tartozik. Kezeink meg vannak kötve, mert nem vehet-
jük túlságosan igénybe kedves lapu nk hasábjait. Talán egyet-mást
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rövidebbre is foghattunk volna. Ha egyik-másik helyen a kelleléné]
hosszabb ideig időztünk, ennek oka az, hogy nemcsak egyszerű
beszámolót óhajtotlunk adni, hanem egyik-másik vonatkozásokban
új indítást, új célkitűzést is. Nem mondottunk el tulajdonképpen
semmi ujat. Aki élénk figyelemmel kisérte a tanév különféle ese-
ményeit, az ezekről annak idején úgyis tudomást szerzett. Csokorba
kötöttük csak' a munkamezőnkön szétszórt virágokat. Igy sokkal fen-
ségesebb látványt nyujtanak. Jobban el tud rajta merengeni tanítói
lelkünk és talán sokféle _ dolgot más színben látunk, ha mellette
mást is megfigyelünk. Ugy vagyunk a tanítói ügyeinkkel. mint a
réten szétszórt apró kis virágokkal.Nem mutatnak semmit. Jelen-
téktelennek látszik egymagában valamennyi. Ha azonban szepen
összeszedjük és annak rendje, módia szerint egy bokrétába kötjük,
szemet gyönyörködtető, lelket, szivet lelkesítő látvány lesz belőle.

Válasszátok most magatok szét a kellemes és kellemetlen dol-
gokat. A kellemetlen ügyek ne csüggesszen ek, hanem inkább arra
ösztökéljenek, hogy szívós kitartással, szent elhatározással tovább-
küzdietek a tanítói sors jobbrafordulásáért. A kitarlóké csak a győ-
zelem. Ezt minden nép, minden osztály történelme fényes példákkal
igazolja. A kellemes dolgok pedig legyenek biztató bizonyságai, hogy
igenis minden kellemetlenséget a jobb. ügy következrnénye fogja fel-
váltani. Minden attól függ, hogy önmagunk hogyan álljuk a küzdel-
met a mai világnézeti harcok és lelki válságok idején. Ha megért-
jük egymást, ha támogaljuk egymást és azokat. akiket a tanítói köz-
bizalom az élre állított. akkor eljön az idő, hogy egységes tanítói
táborban egységes tanítói közszellem mellett csak öröm és boldog-
ság lesz.

Hálás szivvel megköszönve minden tíszt!ársamnak hívséges.
bajtársi támogatását. tanílóteslvéreirn megértő bizalmát. kérem íötit-
kári és elnöki jelentésünk tárgyalását és elfogadását.

Meghívó.
A Dunántúli Ág, Hitv. Evang. Egyházkerületi Tanítóegyesület

1938. évi október hó 12-én délelőtt 8 órai kezdettel Sopronban a
belvárosi iskola disztermében tartja rendes évi közgyűlését, melyre
az egyesület összes tagjait és a tanügy iránt érdeklődőket ezennel
tisztelettel meghívom.

Tárgysorozat:
1. Az egyházkerületi Lelkészegyesület és egyházkerületi Tanitóegye-

sület közös áhitata a templomban
2. Elnöki megnyitó.
3. A kegyelet adójának lerovása.
4. Udvözlések.
5. "Evangélikus tanítóképzésünk időszerű kérdései." - Előadó:

Rozsonday Károly, a soproni ev. tanítóképző igazgatója.
6. "A munkáltató foglalkoztatás módia." Előadó: Lenkey István"

a székesfővárosi pedagógiai szeminárium tanítója.



7. Új egyházmegyei iskolalátogatási jegyzőkönyv.
8. Az elnöki jelentéssei kapcsolatos javaslatok tárgyalása.
9. Niederland Vilmos pénztáros jelentése.

10. Esetleges indítványok.
11. A közgyűlés berekesztése.
12. Himnusz.

Majos, 1938. évi szeprember hó 15-én. .
Grieszhaber Endre Henrik·

igazgató. elnök.

Jeg y zet. Szállást igénylők azonnal forduljanak a soproni ev..
lelkészi hivatalhoz azzal, magán háznál, vagy szállóban kívánnak-e.
elhelyezést és hány éjszakára. Kedvezményes Máv. jegyekért pedig
jelentsék igényüket azonnal a püspöki hivatalnál a kiinduló állomás
és lakhely megjelölésével. Kiállítási díjra csatolandó bélyegben 70
fillér. Közgyűlés előtti napon választmányi ülést tartunk délután 5
órakor a belvárosi iskolában, melyre egyesületünk és az egyház--
megyei tanítóegyesületek tisztikarát tisztelettel meghívom.

44.225 pengő !
Irta: Szakály Dezső.

Egy esztendeje, hogyaharcteret járt kartársak sok háborús-
nyavalyája ismét az érdeklődés középpontjába állítolta a régi prob-
lémát: Gyógyházat a tanítóságnak !

Sok szép gondolat, sok szép terv látott ezzel ucocsouitoscm:
napvilágot. Sok áldozatos fillér is egybegyült már. Ezek az árva-
fillérek várják többi fillértársaikat, hogy kő, mész és téqláoá válva életet"
és egészséget adó otthonává váljanak az evangélikus taníiáeáanae..

Kedves Tanítótestvér, vajjon a Te filléred ott van-e már a
többi között? .

. A mult évben kissé megkésve indult a munka. A legtöbben
már elkészítették évi munkaprogramjukat mikor náluk a Gyógyház
úiraéledi gondolatával kopogtaItunk. Most azonban, itt az új munkaév'

elején, bizonyára sokan gondolkoznak a lehetöségeken, melyek hála
Isten sokan vannak. Gyermekelőadás, színdarab, tnűsorosest, nép-
művelési tanfolyam, stb., stb. Ezekre a kedvező pénzszerzési lehető-
ségekre a Népiskola hasábjain többen rámutatlunk már. Gtieszliáber-
kartársunk körlevelében is ismeriette ezeket, rámutatván a gyakorlaU-
megoldás lehetőségeire is. En ezek közül most csak. egyre akarom
kedves kartársaim figyelmét felhívni, a népművelési tanfolyamokra.

A népművelési tanfolyam nem más, mini áll<;mdó halIgaióság'
előtt tartandó előadássorozat. Az állandó hallgatóságot megtaláljuk
az ifjúsági-, leány-o nő- vagy levente-egyesületben. •

A községi jegyző, mini hivatalból kirendelt helyi neoműoelési
bizottsági elnök útján be kell jelenteni a vármegyei népművelési
bizottságnak, hogy népművelési tonioluamot (férfi jellemképző, nő-
nevelési stb.) akarunk terni. (Ezt a bejelentési. akkor is meg lehet
tenni, ha a népművelési munkát megállapító jelentés már korábban-
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be lelt terieszioe.) A továbbiakra vonatkozólag a vármegyei nép-
művelési bizottság és Grieszháber kartársunk föntebb említett körlevele
kellő útmutatást nyujt.

Egy ilyen tanfolyam heti egy, esetleg kétórás előadásával külö-
nösebb megterhelést nem jelent s érte a vármegyei népművelési
bizottság (20 előadást véve alapul) az alábbi összegeket fizeti ki:
előadók tiszteletdíjára : 40 pengőt, tanfolyamvez..ető tiszteletdíjára : 4
pengőt, dologi kiadásokra:' 9 pengöt, ha az egyesület tagjaiwl egy
egész napos kirándulást is rendezünk, ezért 8 pengőt; összesen:
61 pengőt.

Ennyit igazán mindenki megtehet, hogy egy tanéven keresztül
heti egy előadást tart az ifjúsági- vagy a leány-egyesületben. Ahol
esetleg ilyen nem volna a nőegyletben. Ha az sem volna a levente-
egyesületben. Utóbbi mindeniüt van!

Heti egy előadás =-= 61 pengő!
725-en vagyunk. 725x61 = 44.225 pengő, azaz negyvennégyezer-

keltőszázhuszonöt pengő!
Kedves Tattítótestvérek, a hardereken és a munkában meg-

rokkant kartársak egészségének micsoda hatalmas várat építhetnénk
ezen az összegen ? !

A jövőévi népművelési munka megállapításának most van az
ideje. Gondolkozzatok, de soká ne késlekedjetek. mert a vármegyei
népművelési bizottságok csak korlátolt számú népművelési tanfolyamot
engedélyeznek. Siessetek a jelentkezéssel, hogy el ne késsetek.

Isten áldása legyen rajtatok és munkátokon.

A magam részéről is ajánlom tanítótestvérem .ióindulatú figyel-
mébe az itt ismertetett munkamódozatot a Gyógyház javára bizto-
sítható anyagi forrásl,1l. Ahol megvan a megértés, a lelkesedés, ott
könnyen keresztülvihető az ilyen tanfolyam rendezése sannak
jövedelme jelentékeny bevételt biztosíthatna a' nemes célra. Ahol
más mód kínálkozik, ragadjuk meg azt is. A tanító leleményessége
az élet küzdelmeiben sokszor bámulatos találékonyságot mulat.

Ime: egyik sooronmequei lelkes tanítótestvérünktől 75 P-t kaptam
a Gyógyházra néhány sor hiséreiében. amelyben buzdiiia a vezetőket
s tagokat egyaránt a jó példára: ügyünk anyagi támogatására. E
teetcérűnh . Kovachich Jenő oorládonui tanító mulatságot rendezett
s annak jövedelmét a saját hozzájárulásával egészítette ki 75 pengőre.
Fogadja érte e helyen is köszönetemet.

Ugyancsak nemes elhatározás nyilvánul meg egyik hemenes-
aiiai testvérünk ötletében. amiről a fenti sorok írója érfesített. Pap
Sándor kemenessömjéni tanító az ősszel ott tartandó tanítóegyesületi
közgyűlés alkalmával maga látja vendégül az euuesiúeiet ebédre s
az ebéd. árát befizeti a Gyógyházra. Követésre méltó példa ez is!
Meleg kézszorítással fogadjuk áldozatkészségét.

Az adományokat portókímélés végett kérem egyenesen özv .
.Kiszely Jánosné. Cealéd (V. Baitbuánu-utca 24.) ideiglenes pénztáros
cimére küldeni éspedig utalványon. Szerkesztő.
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A Tiszavidéki Ev. Egyházmegyei Tanító Egyesület szepternber
hó 5-én délelőtt 10 órakor Nyíregyházán a központi iskola díszter-
mében évi rendes közgyűlést tartott Mátís Béla elnöklete alatt. A
közgyűlés tárgysorozata volt: 1. Közének : Erős vár a mi Istenünk.
2. Elnöki megnyitó, elnöki bejelentések. 3. EIIenőrző látogatások az
iskolában. Előadó: Buna István. 4. Pénztári jelentés. 5. Esetleges
indítványok. 6. A közgyűlés berekesztése. 7. Hiszekegy (közének).

,
KeNYVISMERTETES

Az átőrőklés.
Az általános örökléstudomány elemei, figyelemmel a gazdasági

és orvosi vonatkozásokra. Irta: dr. Szabó Zoltán, egyetemi ny. r.
tanár. 6 táblával, 256 szövegközötti képpel. A kir. magy. természet-
tudományi társulat kiadása. Budapest 1938. Ara 20 pengő. 444 oldal.

A biológia a legutóbbi évtizedekben óriási fellendülést vett, külö-
nösen mióta a seitkutatás lett a biológiai problémák kőzéppontja és
kísérleti úton törekszenek a fejlődés törvényeit megállapítani. Sok
régebbi felfogás került revizió alá és sok biológiai probléma nyert
más megvilágítást. Gondoljunk csak Driesch és iskoláj ára, akik külö-
lönösen a kísérleti fejlődéstani kutatásban értek el kíváló eredményt,
avagy az átöröklés jelenségének tanulmányozására, amelynek ered-
ményéről számol be a fenti kitűnő munka, amelynek írója hazánk-
ban e kérdésnek egyik legkiválóbb ismerője és kutatója, aki nem-
csak e kérdésben, de a botanikában is kitűnő szaktekintélynek
örvend és a fenti kérdésről a soproni Nyári Egyetemen is tartott
előadást. Mi is az az átöröklés ?

Á"? újabb örökléstudományban különösen Mendel, de Vries,
Correns, Tschermak, Morgan, Johannsen, Platz szereztek nagy érde-
meket. Az örökléstudomány kapcsolatos négy tudományág fejlődé-
sével. E négy tudomány: a sejttan. a fejlődéstan, életmódtan
(ökológia) és a származástan.

Az élőlények egyik tulajdonsága a variabilitás. Nincs két telje-
sen azonos. két egyén. A megváltozás valamely belső vagy külső
tényező hatására történik. Az egyén tulajdonságai kétlélék : öröklött
és szerzett tulajdonságok. Az öröklődő tulajdonságok a genotípusban
rögzíttettek le, a nem öröklödök összessége: a paratípus. A szapo-
rodás vagy ivaros vagy ivartalan. Mindkét alkalomkor az elődegyén-
től levált sejt (ivaros szaporodásnal a peteseit és a spermium) kell,
hogy tartalmazza az öröklő tulajdonságok csiráját. Ezeket nevezi az
örökléstudomány gén-nek. Lételük kísérletileg bebizonyosodtak. Az
is biztos, hogy ezek a sejtmag kromoszomáiban vannak elhelyezve
(Nagelí még idioplazmának nevezte). Az egyén kifejlődésében nem
minden gén érvényesül, van lappangó is. A genotípusa a szervezet-
nek csak akkor változik, ha a gének együttesébert történik változás.
Ez a változás megtörténhetik különböző ismert és ismeretlen okok-.
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-ból. De Vries ily hirtelen változást, amely a Iajkeletkezést is be-
folyásolta, mutációnak nevezte el. ,

Az ivaros szaporodásnél a petét és sperrniumol együttesen
gamátáknak nevezi s egyesülésükből jő létre a megtermékenyített és

·osztódásnak induló petesejt : a zigóta. Mind a hím, mind a nő ivar-
sejtjeiben megvan nak ugyanazon tulajdonságok más-más génjei, u. n.
-ellenlábas allél gének. A hajsziri génje pl. lehet a nőnél Iekete.. a .
férfinél is fekete. Eredmény: homozigóta ; ellenkező esetben: hete-
rozigóta.

Az egyénre azonban a környezet is hat. Ez adja a paratipust.
.Az egyén megjelenése a két tényező: genotípus és paratipus alap-
ján adja a íénotipust. Szabó most behatóan .tárgyalja a különböző
lehetőségeket, a változások osztályozását, a polimorlizrnust, a mela-
genezist, a klematikus, trofikus, edaíikus stb. modilikációkat, a kóros
megváltozásokat, a hormonokat termelő belső szekreciós mirigyek
hatását, majd szól a variálás elemzéséről statisztikai vizsgálatokkal
-és ezek ábrázolásávalkapcsolatosan ; szól a Querelet törvényről,
·a variálás számszerűségének magyarázatáról, Galton regresszió tör-
vényéről és a látszólagos őröklésról (tuberkulózis stb.). Az alkohol.

. miután a test sejtjein át a géneket befolyásolhatja, lehet csirarom-
boló hatású. A szililisz nem örökölhető, de a megfertőzött anya
vérével kaphatja meg az utód. Függelék tárgyalja a megváltozások
biometriai értékelését.

Kombinációnak nevezik az egymástól eltérő génekkel biró ivar-
sejtek egyesülését és az ezekből eredő utódokat. Itt előfordulhatnak
a következő esetek: homodinámia, mikor a két ellentétes gén egy-
forma erővel lép fel és az eredmény: intermediér, pl. a fehér és
piros közt a rózsaszín; heterodinámia = egyik, domináns gén nem
-engedi érvényesülni a recessziv, latens gent. Van aztán még több-
féle öröklési forma is. Behatóan tárgyalja a Mendel-iéle törvényeket.
Mi csak itt igazán ezeknek csak a lényegére szorítkozhatunk. AMendel
Gergely felfedezése egyike a legmélyebb 'biologiai felfedezéseknek.
Mendel gimn. tanár, majd ágostonrendi szerzetes Brünnben e fel-
fedezéseket 1865-ben tette, de teljesen Ieledésbe ment, míg a század
elején művére újra rábukkantak De Vvies, Correns és Tschermak v.
Seysenegg.

A Mendel-léle törvények lényege, hogy ha pl. fehér és piros
virágú növényt párosítunk, rózsaszínűt kapunk. A rózsaszín azonban
nem öröklődik változatlanul tovább, de a rózsaszinűek párcsodása
ad: (a második Iiliális generació) felerészben rózsaszínűt, a másik
fél egyenlő részben fehér spiros virágút. A rózsaszinüek hasonlóan
tovább mendeleznek s Így a piros és fehér színűek száma minden
generációban emelkedik. (Ez a heterozigota csökkenés törvénye.)

A rózsaszínű hibridek nem fejlesztenek rózsaszínű gametákat,
de részben piros és fehéreket. Ez a gameták tisztaságának törvénye.

Ha nem egy, de két tulajdonságpárban eltérő szülők párosodá-
sát vesszük (dihibrid), akkor az eredmény a következő: a 2-2 tulaj-
donság egymástól függetlenül jut a hibrid gamétáiba és ezek egye-

-sülése szerint kombinálódik.
PI. szülők : sárga gömbölyű és zöld szegletes magvú borsó.



Első generacio : sárga gömbölyű. Ezek egyesülése a második gene-
ráció, mely így válik szét : 9 sárga gömbölyű, 3 zöld gömbölyű, 3
.sárga szögletes, 1 zöld szögletes magvúra.

A fenti kétféle. tulajdonság mellett a következő kombinációk
lehetnek:

A = a mag görnbölyűsége
a = a mag szögletessége

Lehetséges 16 kornbináció :
1. A ABB 5. A AbB 9. a ABB 13. a AbB
2. A AbB 6. A Abb 10. a AbB 14. a Abb
3. a ABB 7. a AbB u. a aBB 15. a abb
4. a ABB 8. a ABB 12. a abB 16. a abb

A genotipusok száma, mint láttuk 16. Ezek adják a fenti 4
ienotipust. Az azonos fenotipusok azonban nem azonos genotipusúak ..
Lehet már most a genotipust meghatározni s az AAbb és aaBB
homozigota kombináció tanúsítja. hogy keresztezéssei új alakok hoz-
hatók létre. A genotípus íly célra való megválogatásának nagy gya-
korlati értéke van.

A Mendel-íéle törvényeket folytatva, szólni lehetne a dihibridek
harmadik ivadékáról, a trihibrid keresztezésről, de ez már messze
vezetne. Szerző mindezt behatóan tárgyalja, továbbá a Mendel-
kisértések számviszonyait, majd áttér az öröklés sejttani alapjára.

Már szóltunk a kromoszomákról. -Ezek a sejtmagban foglalnak
helyet. Hosszabb, rövidebb fonaldarabok, A test minden seitieben
'vannak kromoszomák s nemcsak az ivarsejtekben. A sejt osztódását
mindig megelőzi a sejtmag osztodása. Az osztódás legfontosabb
formája, amikor a kromoszomaállománya olyképpen osztódik szét a
két leánysejt között, hogy mindkettő egyforma mennyiségű kromo-
szomát kap. Ekvációs osztódás, ha a két .leányseitrnag külön-külön
.annyi kromoszomát kap, mint az anyasejté; redukciós, ha külön-
külön csak félannyi kromoszomával rendelkeznek.

Seitegyesülés fordul elő a két ivarsejt egyesülésénel. A szerves
lények petesejtjei rendszerint egy milliméter század- és ezred részei.
A madarak sárgája, ami megfelel a peteseifnek. azonban pl. a struc-
tojásnál 12 ern- A zigétában a him- és nősejt egyesül. A krorno-
szemák különböző alakúak s a kromoszomok gyűjteménye a sejt-
magban kétszer fordul elő (díploid). Kivételt képeznek a nemisejtek.
.ahol egyszer van meg (haploid) mindegyik kromoszóma. Mindegyik
- úgy a nő, mint a férfi - ivarseitben a kromoszómatartalom
.azonos. A zigótában úgy a hirn-, mint a nőivarsejt kromoszómái
-egyesülnek és a szétválás, illetve osztódás után mindegyik sejt-
magban egyenlő számú apai és anyai kromoszomák kerülnek, tehát

=diploidák lesznek.
Ha a zigóta,' a megtermékenyített pete sejt teljesen szélválik.

két azonos típusú sejt keletkezik, egypetés ikrek keletkeznek, akik
.azonos kromoszomatartalmuknál fogva azonos tulajdonságokkal is
birnak. A két petéjű ikreknél ez nincs Így, külön neműek is lehetnek.
Tulajdonképpen egyszerre született két testvér. Szabó behatóan tár-
gyalja a kromoszómákat, tagulusukat stb. Egy kromoszoma is nagyon
komplikált jelenség s több része van, azután minden állat- és növény-

B = sárga színe
b = zöld szine.
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fajnak van meghatározott kromoszomaszáma. Az embernél pl. 48. ;
a nemi seiteke 24. A keresztezések alkalmával válfaj ok kromoszomái
egyesülnek s itt teljesen a Mendel-íéle törvények érvényesülnek.

A könyv következő Iejezeteiböl még csak a következőket
emeljük ki: Gyakran hirtelen lépnek fel új tulajdonságok pl. fehér
és sárga virágú növény keresztezödese pirosat eredményezett. Ez egy
a szülőkben érvényre nem jutott tulajdonságra mutat vissza. Beha-
tóan szól szerző a rejtett gének érvényesüléséről, a többszöri ellen-
lábasságról. a fokozatos öröklésról. a többirányú gérihatásról s az.
ide vonatkozó problémákról. Gyakran a kromoszomák felcserélődnek,
összetöredeznek. Van haláltokozó génössszetétel is. Domináns örök-
lésü fejlődési rendellenességet jelentő gén homozigota alakban idéz-
heti ezt elő. Hasonlóképpen terheltséget. abnormitást is. Két kontyos
kanári párosításának - ha szülei heterozogita kontyos és homozigota
tar - eredménye: 1 tar, 2 kontyos és 1 csirájában elpusztult. A
génkapcsolódást szerző behatóan tárgyalja, hasonlóan a kicserélő-
dést, a gének elhelyezését s mindezek sejttaní alapját; tárgyalja a.
plazma szerepét az átöröklésben, oltásos keresztezést, xenia és tele-
gonia CÍmen azt a sajátságot, mikor látszólag a nőstény veszi át az
örökletes tulajdonságokat a vele párosodó hímtől. Erdekes a nemiség
és átöröklés c. fejezet. Rovaroknál és más állatnál is kétféle spermium
képződik. Egyik fajta spermium kromoszomaszáma eggyel kevesebb-
s az ezekkel való megtermékenyítés eredrnénye : hím; a másik faj-
tánál: nőstény. Némelykor megvan e kromoszoma, de kisebb. Kivétel
e nemi meghatározás alól alig van. A lepkéknél a nőstény határozza
meg a nemet. Behatóan tárgyalja a nemhez kötött öröklést, a nemi-
séggel összefüggő öröklésmeneteket. a szűznemzés (parthogenezis)
és ivarmeghatározás c. problémát. Nemhez kötötten öröklődnek a
vérzékenység, színvakság, izom- és szemidegsorvadás. A nemhez
kötött betegségek csak hím származékokon érvényesülnek. Nőszár-
mazék csak akkor lehet terhelt, ha anyai és apai részről hibás
gonoszomához jut.

A továbbiakban az öröklődő megváltozások, a mutációk kelet-
kezését tárgyalja a szerző és a mutációk származástani értékét. majd
az öröklés kapcsolatát a származással és rokonsággal. Két testvér
lehet származásuk szerint rokon, de génikustekintetben teljesen
idegen, mert semmiféle azonos kromoszomát nem örököltek. Szól
abeltenyésztési leromlásról is. A VIlI. fej, tárgyalja az ember átőrök-
lési jelenségeit, a normális és. ab norm is testi tulajdonságokat s örök-
lésüket, idegbaiok, elmebajok öröklését, a domináns, recesszív és
nemhez kötött öröklésmenetet, a vércsoportok ésa szellemi tulaj-
donságok öröklését, majd befejezésül az örökléskutatás eredményeit
és hasznosítását. Itt szól az eugenikáról is. Valószínűségi számítás.
szerint az apai és anyai kromosszomák csak 16 százalékban oszlanak
meg gyermekeik utódaiban s hasonló mértékben örökölhetők a nagy-o
szülői tulajdonságok is. A barna szem, bőr, haj domináns jellegű, a
recesszív fehér bőrrel, szőke hajja!, kék szemmel szemben. Domináns.
a rővidújjúság, hatújjúság, nyúlajak, odanőtt lüleinye. Recesszívtípus,
albinizmus, süketnémaság. törpeség. epilepszia, gyengeelméjűség,
amint azt Huzella "Az élet tudománya" c. kitűnő könyve is felemlíti.



Mi még csak a származástanra vonatkozólag akarjuk a követ-
.kező megjegyzésüket. Tudjuk, hogya szerzett tulajdonságok öröklése
problemátikus. De ez nem szólhat a származástan ellen, amelyet
a paleontológia, az össze hasonlító anatomia és fejlődéstan a legtel-
jesebb mértékben bizonyít. A ható erőket azonban nem ismerjük;
'az eddig felismert ható erők e problemát, ahogyant ? csak részben
oldják meg. A fajok eredetének kezdetén kell, hogy legyen egy
irányító erő, amely az egész felé irányul, mint Driesch mondja, mert
az alakképződés. alkalmazkodás s sok hasonló kérdés csak így
érthető meg.

Szabó tartalmas könyvét ajánljuk tanulmányozásra.
Tállyai István.

.Nemzetes Seregély István Oskola-tanittó
bejegyzései a Nemes Mentseli Evangy. Sz.

Gyülekezetnek Oskolai Jegyzőkönyvébe".
Szemelvény Szász András községrnonograliai rnunkáiából.

1811-ből.
"Kegyes Olvasó I
Nem a ditsekedés, sem ahirnek s névnek vadászása készt en-

gem, hogy ezen egynéhány sorokat itten előre botsáttorn : hanem
tsupán a maradéknak ludományul leendő megtartása : és külöriös-
.sen ezen Ttts s Tisztelendő zalai Seniorátusnak bölts gondoskodása
és parantsolatia.

Mert minekutána ezen T. S. T. Seniorátus arról jó előre gon-
doskodott volna, hogy kebelében lévő minden egyes ekklésiák, egy
olly Oskolai Jegyző Könyvet szerezzenek, a melyben minden Esz-
fendönként, az Oskola Tanittók, Tanétványaiknak neveiket pontos-
-san bé iktathassák s fel jegyezhessék: tehát ezen tekénletből (a mit
sainossan kell ugyan ernléttenern) mivel ez nálunk is mind ez ideig
el mulasztatott ; de vevén a THs s Tisztelendő Seniorátusnak utasit-
tésát Sz. Gyülekezetunk kész volt tüstént ezen Könyvetskét bé sze-
rezni és engemet a végett meg szóllétani, hogy nem tsak a mostani,
-de az eddig vólt Tanitványaimnak neveiket ide bé vezetném, s fel
jegyezném.

Szereztetett ezen Könyvetske 1811 Esztendőben Ngs Botskai
Mihály Curator Ur által; de a Sz: Ekklésiának költségén; és nékem
kezem alá adattatott. cllvan utaséttással: hogy változáson esvén ez
a Sz: Ekklésia gondviselése alá vissza botsássam. hogy a ki viszont
·a hivatalba engem követö Szolga Társamnak keze alá fogja ujra által
adni.

Én pedig, kivánvok, mind az eddig volt Kedves Tanétványa-
irnnak mind ez ez után leendőknek is a felséges Ur Istentől a Lel-
kiekben gazdag gyarapodást és e földi élet után, a mennyekben
örök boldozulást."
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1829-ből.
A Mentseli Evangy. Oskolában tanuló gyenge Nevendékek

Május 28-dik Napján Dél után tartandó meg vizsgáltatásoknak rendje.
1. Énekléssel és Imádsággal kezdik.
2. Egy férfi Gyermek versekben meg tiszteli a jelenlévő Urakat-
3. A Keresztyény Tudományból: elsőben a Keresztyény ABC.

azután D. Luther Márton Kis-Katehizmusából a Bé vezetés és a
30m első parantsolatok T. T. Kis János Superintendes Urunknak ki
adott magyarázatjai szerént, kérdeztetnek ki.

4. A Sz: Históriából : Ostervald Szeréut a Jézus Krisztus Szü-
letéséről, haláláról, feltámadásáról, és Mennvbe meneteléről, szóllanak .

. 5. A Kis. Tükörből : E' világnak ölt részeit;. nevezetessen Euró-
pát, emlegetik.

. 6. A Természeti és Erköltsi vallásból: E világról, és az Isten-
ről felelgetnek.

7. A Hübnerből : Az O Testámentombéli Históriák közül a IF.
és Ill. Az em berek Tererntéséről, és Esetéről szólló, adattatik elő.

8. Egyenként Kegyes Elmélkedéseket mondanak.
9. A Számok esmerelében, ki mondásában és a Szám-Vetés-

ben próbákat adnak. .
10. Az énekek fel keresésében; s Nótáik el mondásában is

vizsgáltathatnak. .
11. A férfi Gyermekek Disputálnak ;' a Leányok Diktumoznak.
12. Irásaiket bé mulatják.
13. Egy a Tanulók közül a jelenlevő Uraknak türödelmeikért

versekben köszönetet tészen és az Exament bé rekeszti.

* **
V ége lévén az Examennek: a Templom előtt Ádám és Éva

első Tzüleinknek esetét versekben le ábrázolják.

* **

F érfi Gyermekeke
Sándor-Lajos
Nyulasi-István
Zábrék-Séndor
Antal-András

1832-ben.
"Templomon kivül : .Az Utazó Deákok által meg tsalattatott

Tsárdásnét Tragoedice ki jádzák."

Bejegyzések a lanu[ókról: .

A Tanuloknak Nevei.
Feljövetelek ideje Tanuségok kezdete

1829 nov. 2. Donatusból kezdett
Svllabizál

Kis Katekizmus.
Gráduálból olvas1829 nov. 16.

Lampérfh-Józsel
Stb. .

ABC-én kezdte

Szorgalmatosságok.
Jól gyarapodott
Kevésre ment

Ditséretesen iparkodott
Ditséretcsen gyakorolta

magát
Nehéz elmétü volt,

* **
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35 évi működés után igy búcsúzik:
"Itten én ki 35 évek folyásáig ezen névjegyzéket tollemmaf

vezettem, ezt ezennel leteszem és hivatalom pályáját önként meg-
szakasztom; azon jó kivánatommal, hogy az engemet követő tiszL
oktató Ur is sokáig Iolvtathassa és jegyezhesse ezen N. Mentseli Sz-
Gyülekezet növendékeinek neveiket s azokat legnagyobb iparral
oltoga!ván, nyesegesse, és nevelje a tudományokban nagyobbá;
mint a Libánus czédrusai. A növendékekben pedig adjon a gyer--
mekek legbuzgóbb barátja, az Ur Jézus Sz: Lelket, hogya hallott
és beléjek hintett igaz keresztyén hitnek magvát képessek lehesse--
nek a sziveikben százszorosan gyümölcsöztetni. A szülők is gyer-
mekeik iránti buzgó vonzalomma! és szeretettel heviltetvén, szent
!örekedéssel igyekezzenek csömetéiket a tudományok mezején mi-
nél inkább ki kéneztetni és a mennyek országának méltó polgáraivá
elkészíteni, hogy el valaha velek ama jobb hazában örökké együtt
örvendezhessenek a Sz: angyalok s Idvezültek térsaségában. Amen,

. Seregély István msk.----.
Üzenet-könyvtár. Az újabb evangélikus lelkész-nemzedék egyik

fiatal, útkereső, messzetekintő képviselője: Fiedrich Lajos" kecs-
keméti hitoktató lelkész nemes missziói vállalkozásba fogott. Uzenet
c. havonta megjelenő lapja már harmadik esztendeje keresi fel ru
szórványban élő hiveket, hogy az evangelium világosságával tartsa.
ébren hitüket s misszionáló lélekkel kapcsolja őket' a másvallásúak
idegen tengerében egyházukhoz. éreztelvén velük a lelki közőssé-
get, a közös evangélikus meggyőződés erejét. Ennek a kis lapnak
a kiadásában nemrég egy sorozatos kis Uzenet-könvvtárt is szer-
keszt, melynek eddig két füzete jelent meg, Az első egy elbeszélés:
Pénz és lélek címen, Gotthelf Jererniástól, amelyet Kutas Kálmán
költött át magyarra s mivel két hónap alatt teljesen elfogyott, már
második kiadásban készűlt. A második egy színdarab: Lélekharang
címmel. Falusi történet 3 felvonásban; 7 képben. Amint a két füzetet
átolvastam, a régi Koszoru-füzetek jutottak eszembe, amelyek a
maguk idején hasonló befelé néző elmélyedésre, vallásos gondolko-
dásra vezetlék az olvasót, s nemes szerepet töltöttek be a nép szá-
mára készült sajtótermékek áldásos hatésú kiadványai között. A
lélekharang fiatal lelkipásztorok életpályájára indulásával nyújt képet
a lelkészre váró feladatokról s egyiket tovább kiséri cseládalapitésa,
lelkipásztorkodása útján, csalódáson át is hangsúlyozva elhivatásá-
nak küldetés-iellegét, képekbe szövi életének egy darabját, ahol
megcsillannak a mai idők falusi problémái is. Nem rideg erkölcs-'
prédikálás a mű, hanem át van szőve az ifjúság életének derűs.
mozzanataival is. Vallásos jellegű egyesületi alakulatok számára
igen alkalmas előadási darab, mert szórakoztatva .is nevel és a mai
élet komoly intelmeit könnyen hozzáférhető alakban nyujtja tanul-
ságul a hallgatóknak. Az új működési idöszak kezdetén jó lélekkel
ajánlhatjuk lapunk olvasóinak az Uzenet-könvvtár füzeteit, amelyek
30 filléres árban Kecskemét Luther-palota címen rendelhetők meg.
Az előadási jog 10 példány megvásárolásával szerezhető meg. S~

\ -



372

Szám képek. számfogalmak. biztos és gyors számolás. lrta:
Bene Lajos. A fenti cím alatt régen óhajtott munka jelent meg. Az
1. osztályos elemi iskolai tanulók számolástanítását akarja könnyebbé
és eredményesebbé tenni. A munka a számolástanítás történeti fej-
lődését, lélektani igazságait vizsgálva, a mennyiségek alakulásait,
változásait, tanításuknak menetét rendszerbe szedte. Megállapította
a helyes szernléltetés folyamatát, a szám képek kialakulását, állan-
dósítását, a fogalmak elvonását, a biztos és gyors számolás alapjait.
Az 1. osztály tanítói sok hasznát veszik a tanításban, a könnyebb
és eredményesebb számolástanitás munkáiát elősegíti. Megrendel-
hető a szerzőnél (Bpest, 1., Galántai-u. 12. sz.),

Számolódoboz. Szerkesztette: Bene Lajos. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr 9164/1937. ein, számú rendeletével enge-
délyezte és beszerzésre ajánlotta. Ennek segítségével az el. isk. 1. o.
tanuló könnyebben tanul számolni, gondolkodása jobban fejlődik,
.az állandó számképeket megismeri, állandósítja, számfogalmainak
kialakulását, elvonását elősegíti. A "Számolódoboz" két minőségben
kerül forgalomba. 1. rendű 90 fillér, II. rendű 50 fillér darabonkint.
A Számolódobozhoz hasonló rendszer alkalmazásához posztóval
bevont fali szernléltetötábla is van, melynek ára 3 P 80 fillér. Fali-
táblán való szemléltetéshez filckorongok (négy színben 40 darab és
műveleti jegyek) egy készlet ára 1 P. Megrendehető a szerkesztőnél
(Budapest, 1., Galántai-u. ,12: sz.).

Pályázat.
500 pengős pályadíjösszegben írt ki szinrnűpályázatot 1, 2

és 3 felvonásos népies jellegű szinművekre a Műkedvelő Útmutató
szerkesztősége a Iolyóirat szepternberi számában. A műkedve[ők
egyetlen havi Iolyóiratának ugyanez a száma a műkedvelőrendezők-
nek, népművelőknek, karnagyoknak és szeroplőknek az idevonatkozó
utasítások, előadási anyagok, költemények, zene- és énekkari művek.
valamint a rendezési tanácsok egész" sorozatát nyújtja. Az október
6-iki ünnepélyre teljes kidolgozott műsort és anyagot nyújt, Az isko-
Iánkívüli népművelési előadások számára megindított előadássoroza-
tának elsőnapi anyagát adja szinesen, hangulatosan. Falusi ének-
karok részére közölt értekesése. .Burgyán Ferkó bácsi elbeszélései
bíró koráról" c: monológja, Havvai Gitárt. mint szóló hangszert ismer-
tető cikke, színpadi táncleckéie, az országos dalosversennvel kap-
csolatos közleményei, egyesületi és népművelési, valamint műkedvelői
hírrovata teszi teljessé az 50 oldalas Iolyóíretot. Szinművek tartalmi
ismertetésével, jelmezekkel és díszletezéssel foglalkozó közleményei
rnűkedvelő rendezőknek nélkülözheietIenek.

Szerkesztőség : Ajka.



A BÚV ÁR szepternberi számát Nemes Suhay Imrének az új,
független Egyiptom életéről írt beszámolója nyitja meg. Urbányi János
a gyermekbénulásról, Pongrácz Sándor a legősibb dal ról a tücsök
ciripeléséről íro Cavalloni Ferenc a nagy magyar fizikusokról és
asztroíizikusokról emlékezik meg. Ambrus Tibor a bolgár dohány- és
rózsaolajtermesztésről számol be. Tolmár Gyula a kvarcóra ismer-
tetése kapcsán rámutat a föld forgásának időbeli egyenetlenségeiré.
Polgár Tibor a kotta írógépet ismerteti, Bihari Sándor elmondja, hogyan
tanulják ma a fizikát. Vizy András az olaszországi Dopolavoro-
mozgalornról, Szlatinay Lászlo a legújabb műgyantákról, Kolosváry
Gábor a szivacs kultúrtörténeti szerepéről tájékoztat. Tangl Harald
a XVI. nemzetközi fiziológiai kongresszusról, Hajdu Elemér az Energia-
világkonlerenciáról számol be. A tanulmányokat és a Tudomány
műhelyéböl című szemlet ezúttal is sok érdekes kép kiséri.

Felhívás!
'Ürszágos egyesületi pénztárunk sok rendkivüli kiadásunk foly-

tán kiürült! Felkérem mindazokat az egyházmegyei egyesületeket,
ahonnan még a f. évi tagsági díj országos egyesületünkhöz be nem
érkezett, azonnal küldiék azt be: özv. Kiszely Jánosné Cegléd,
Batthyány-utca 24. sz. CÍmre, hogy egyesületi életünk fennakadást
ne szenvedien. Ugyanoda küldiék a Gyógyházra szánt adományokat
is tanító testvéreink, éspedig postautalványon, jelezve a küldemény
rendeltetését.

Ugyancsak kérem mindazokat az iskolákat, ahonnan még a
folyó évi, esetleg a mult évi előfizetési dij az "Evangélikus Nép-
iskolá'l-ra be nem érkezett, az új tanév elején azonnal küldiék be
hátralékaikat. hogy a következő számok nyomdai számláját kiegyen-
líthessük. Az előfizetéseket csekken kérjük! Legutóbb: július ban
tartott pénztári állományvizsgálásnál megállapítottam a hátralékokat
is, amelyek 2000 P-re rúgnak. A kiadói teendőket özv. Kiszelv
Jánosné vállalta. Ilyen értelemben adtunk be kérvényt a miniszter-
elnökséghez.

Elnök-szerkesztő.

Gyógyházra érkezett újabb adományok. Papp Zoltán Rákos-
palota 10 P, Bartsch Lajos Gvöre 5 P, Jákfai Gömbős Sándor
Pusztamíeke 2 P, vitéz Nagy István Sárszentlőrinc 25 P, Felkay Sán--
dor Agfalva 2 P. Kiss Lajos Györúifalu 1 P, Loós János Rajka 10 P,
Kovachich Jenő Pórládony, előadás jövedelme és saját adománya 75 P.

*
Kérjük a "Gyógyházra" szánt adományokat egyedül a követ--

kező CÍmre küldeni: Országos Evang. Tanítóegyesület pénztára.,"
Cegléd. Csekkszám : 42.523.
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a Harangszó Iöszerkesztöiét érte, amikor a
finn köztársaság elnöke az egyik legmaga-
sabb Iinn kitüntetéssel: a Fehér rózsa rend
nagykereszt jével ékesítette föl. Ez alka-
lomból lapunk részéről is őszinte, meleg
jókívánságainkat tolmácsoljuk s áldásos
munkájáról hálával emlékezünk.

A Győri . Egyházmegyei Tanítóegye-
sület 80 éves fennállásának évfordulóját
ünnepelte ez év szeptember 8-án. Az
egyik legelső Tanítóegyesület volt Ma-
gyarországon.

Gyászhír. Bodor Lajos, a Heves-Nagy-
kunsági -Re!. Tanító Egyesület elnöke, az
ORTE tiszteletbeli elnöke. református
zsinati és konventi elŐadó stb. élete 61-ik
s működése 41-ik éve után Kisújszálláson
elhunyt. Az elhunytban a református ta-
nítói közélet igen értékes munkását
gyászolja.

TanítóváJasztás. A ceglédi evangélikus
egyház elhunyt igazgatója: Kiszely János
helyére szeptember 18-án egyhangúlag
Péntek Lajos kiskőrösi születésű tanítót
választotta meg, ki már egy évig rnint
kisegítőtanító közmegelégedésre működött
Cegléden. Szerétettel köszőntiűk körünk-
ben.

HIR E K
'D. Dr. Raffay Sándor püspök jubi-

leuma. O. Dr. RaHaySán<;lor bényake-
-rületi püspök az idei egyházkerületi köz-
gyűlés alkalmával tartotta 20 éves püs-
pöki és 30 éves budapesti lelkészi [ubi-
.leumát. Egvesületünk már kifejezett üd-
-vözlése után lapunk is örömmel' osztozik
az ünnepi alkalommal evangélikus egy-
házunk örömében,' amelyet ez ünnepi
-évíorduló lobbant lángra s klván]a, hogy
·6 nagyrnéltósága- még sokáig kimagasló
vezéri alekieként világító ,!áklyája lehes-
.sen Isten országának.

Elnökségi értekezlet. Országos egye-
sületünk elnöke az idei nyaralasi időszak
végén Révíülöpön. Üélülőházunkban az
egyházkerületi tanítóegyesületi elnökök,
.az országos egyesületi titkar bevonásával
.s több érdeklődő jelenlétében elnökségi
megbeszélést tartott az országos egyesület
-ügyeiben. Az eszmecsere értékes megál-
lapodásokkal segítette előbbre az egye-
.sület főbb kérdései nek megoldását és [ó
rnunkát végzet], ,

Kítüntetés. Őszinte örömmel és nagy-
.rabecsülésünk kifejezésével emlékezünk
-meg arról a ritka kitüntetésről, amely

, 'Túróczy Zoltán győri lelkészt, laptársunk :

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

Az orgona megújhodása.
Irta: dr. Gárdonyi Zoltán.

Alig van még egy hangszer az orgonán kívül,amelyiknek a
!készítése annyira különálló tudományágat hozott volna létre, mint
-arnilyen az orgonaismerettan (organológia). A zongorajátékos a safát
'hangszere felől rendszerint csak annyi tájékozottsággal szokott ren-
delkezni, hogy tud bécsi és angol mechanikáról, vagy ismeri a jobb
zongoragyártó cég ek hangszertipusait. Már a vonós hangszerek ját-
szói tudják, hogy nem csupán hangszertípusokkal állnak szemben,
hanem többé-kevésbbé minden egyes hangszer külön "egyéniségnek"
tekinthető, amelyet nem jellemez kímerítően az a megállapítás, hogy
'pl. Amati-, vagy Klotz-féle hegedűről van-e szó. Az orgonák tekin-
ietében pedig végleg le kell mondani az általánosítás lehetőségéről:
.minden egyes orgona """7 hacsak nem gyári tucathangszer - olyan,
amint azt a tervezője jól-rosszul kizondolta, az építője megépítette.
Az orgonaépítésnek ebben a sokféleségében mégis felismerhetők
.bizonyos vezérgondolatok. amelyek egy-egy kor orgonálnak nagyjából



egységes jelleget adtak. Nem óhaitok 'elmerülni a kérdés történeti
részletezésében, hanem csupán a legújabb kor álláspontját fogom
vázlatosan ismertetni.

Az orgonaépítés klasszikus korszaka: a barokk szellemű irány
után a zenei hangzas-ideál lassanként egy időre elfordult az orgona
saját hangszíneitől, és azt kezdte kívánni az orgonától, hogy a kü-
lőnféle hangszerek együttesének: a zenekarnak egyes hangszíneit,
valamint dinamikáját szinte a csalódásig híven tudja utánozni. Ilyen
utánzó hangszerre vált az orgona a 19. század végére, sőt ez a kor-
szak átnyúlt a mi századunkba is. Az orgonát ebből a sivár hely-
zetéből előbb az elzászi orgonareform-mozgalom (élén dr. Schweitzer
Albertlel), újabban pedig (az 1920-as évek eleje óta) anémet
"Orgelbewegung" hívei igyekeznek kiemelni.

Mik azok a vezérgondolatok, amelyeket ez a megújhodási
mozgalom létrehozott? Néhányat kiragadok közülök. 1. Visszatérés
,az orgona saját hangjához, tehát szembefordulás a zenekart utanzó,
romantikus orgonával. Ennek az útja: felkeresni azokat a síprnére-
teket (rnenzurákat}, amelyeket az orgonaépítők mindaddig normák
gyanánt követtek, míg csak be nem állott a hanyatlás kora., Erre
vonatkozólag biztos tampontokul szolgáltak részben régibb elméleti
írások, részben pedig a 18. század közepe előtt épült és máig fenn-
maradt orgonák. 2. Ugyancsak ezek alapján visszatérés a felhangsor
minél változatosabb kiépítéséhez (aránylag csekély számú 8' játék
mellett 4', 2 2/S', 2', 1 s/5', 1 l/S', 1', stb. játékok), ellentétben a ro-
mantikus orgonák kevés változatosságot nyújló elrendezésével, mely-
ben túltengenek a 8' játékok .. 3. A nyelvsípoktekintetében a zene-
karszerű, kissé nyersen intonált trombiták és harsonák helyett vissza-
térés ezen játékok fínomabb és világosabb intonálásához, valamint
elhanyagolt régi nyelvjáték-típusok felelevenítéséhez. 4. A szűk
tnerizuráiú, vonós jellegű sípsorok iránti bizalom csökkenése, mint-
hogy ezek sem polifónikus tételek, sem szólószerű dallamok elő-
adására nem túlságosan alkalmasak, magasabb hangf (1 \ ( ~ ( 1
pedig más sípsorok hangjával nehezen összeolvadó han !} ~ 1 i (

Az új szellem térhódítása nem egyszer nagyakadályokba üt-
között, mert a legtöbb templomban a 19. század fellendült orgona-
gyártási tevékenységének a termékei állottak, amiket újabb hang-
szerrel kicserélni nagy anyagi áldozatot jelentett volna. A mozgalom
hívei tehát sokszor be érték azzal hogy új orgona felállítása helyett
a régi átépítését szorgalrnazták.

A romantikus orgonatipussal való szembefordulés nem csupán
a sípok méretezésének, anyagának és elrendezésének a kérdéseire
terjedt ki, hanem egyéb, orgonálástechnikai vonatkozású kérdésekre
is. Sok mindent, amit néhány évtizeddel ezelőtt még mint nagyszerű.
'technikai vivmányt tisztelt az orgonaépítő és az orgonás: az új moz-
galom hívei már erős kritikával fogadnak. A játszóasztal berendezését
az egyszerűség és áttekinthetőség elve alapján' mentesíteni akarják
sok felesleges mechanizrnustól. A túltengő gépszerűség : tehát a
pneumatikus, elektromos és egyéb efféle összekötöszerkezeteknek
megingott a feltétlen hitele, és ma újból a tisztán mechanikus traktura
sok orgonaépítőnek az ideálja, mégpedig nem puszta régieskedésből,
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hanem azért, mert fontosnak tartják a billentyű és a sípba töduló
levegő közötti "tapintó" összeköttetést, hiszen csak ez biztosítja
a játszó szándékának közvetlen átvitelét a hangok artikulálásába.
A szélládák tekintetében a különféle újabb rendszerek (pl. kúpláda}
helyett ismét, a régi csuszkaládás rendszer mellé állanak, mert ennél
az egyazon billentyű höz tartozó sípok ugyanazon kan cella felett
állanak, tehát bizonyos rezonanciabeli szempontok miattelőnyösebb-
nek bizonyult, mint a minden sípot külön kancellára állító szélláda-
rendszerek. .

Általában az egész reformmozgalom bizonyos belső, muzikálís.
ízléstisztulés tükre, nem is szólva arról, hogy legújabban még az.
orgonajátszás istentiszteletbeli szerepét is revizió alá kívánják venni
egyesek arra való hivatkozással, hogy valamikor szervesebben kap-
csolódott bele az orgonálás az evangélikus istentisztelet rnenetébe,
tehát liturgikusabb volt, mint ma,

Mindezek olyan kérdések, amelyek mindegyike külön tanulmányt
igényelne. Az újabb organológini irányokat jellemző minden részlet-
kérdésre itt nem térhetek ki. Akit ezek a dolgok közelebbről érde-
kelnek, az nézze át az idevágó nérriet irodalom újabb termékeit.
Ezek között első helyen Mahrehholz Christhard: "Die Ürgelregister,
ihre Geschichte und ihr Bau" c. művét (megj. Kassel. 1930Jemlítem,.
amelyik elsőnek tárgyalja rendszeresen az orgona sípsorainak a.
klasszikus méretezését. Klaiz Hans: "Uber die Ürgelkunst der Gotik,
der Renaissance und des Barack"· c. kőnyve (megj. Kassel; 1934)
zenei stiluskorszakok szerint haladva vizsgálja az, egyes kerokból
fennmaradt orgonadiszpoziciókat, és ezekből von le következtetéseket
az illető kor orgonazenéjének az előadási módjára. Matthaei Karl:
"Vom Orzelspiel" c. műve (megj, Leipzig, 1936.) határozotlan gyakor-
lati irányú : az orgonálás technikai és esztétikai vonatkozásait nagy
mérlékben feldolgozza. meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez a
könyv nem orgonaiskola. tehát csupán ebből senki sem fog meg-
tanulni orgonálni. Klotz Hans: "Das Buch von der Orzel" (megj.
Kassel, 1938.) talán a legnépszerűbb jellegű ebből az irodalomból:
az orgonálás minden lényeges vonatkozását, tehát a hangszerkészitési,
építészeti, fenntartási és orgonajátszási részét röviden és világosan,
kilűnő vázlatrajzok és táblázatok kiséretében adja elő. Ennek a
könyvnek az áttanulrnénvozésát minden németül értő orgonajátszónak
melegen ajánlom annál js inkább, mert a felsorolt művek közül ez
szerezhető meg a legolcsóbban (ára: 3'60 RMJ Erdekes orgona-
ismerettaní tanulmányok találhatók a "Musik und Kirche" c. evan-
gélikus egyházzenei folyóirat csaknem minden számában (Berenreiter
kiadás, Kassel). Ez az irodalmi felsorolás korántsern teljes, csupán
tájékoztató kíván -It:mni azok számára, akik az orgonáról szóló iro-
dalom iránt érdeklődnek.

Nyomatott, Garab Józse! könvvnvomdáiáben, Cegléden.


