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.Áldott legyen az Úr!
68. zsolt. 20. v.: "Áldott legyen az Úr 1
Napról-napra gondoskodik rólunk a mi
szabadításunk Istene."

Újév küszöbén állunk. Megindulunk ismét s haladunk tovább
az élet útján. Nem tudhat juk, mi vár ez új útszakaszon reánk.
de arról bizonyosak lehetünk, hogy Isten szeretete és. hűsége
velünk lesz ebben a most megkezdett évben is. Csak egy a feltétel ~
»Vessed az Úrra a te terhedet ... « (53. zsolt. 23. v.) és »Hálával
áldozzál az Istennek ... « (50. zsolt. 14. v.). Ha az Úrra vetjük
a mi terhünket, Ő egészen bizonyosan gondot. is visel reánk.
Ő kéSz nekünk boldog újévet adni, csak mi is legyünk készségesek
az Ő világosságában járni. .

Bár mindent homály takar is el előlünk ez évre kiszabott
útjából, nekünk mégis elég, ha Urunk tekintetet magunkon érez-
hetjük s erős kezét foghatjuk.

Áldott legyen hát az Úr, hogy napról-napra gondoskodik
rólunk. Vegyük észre kedves Tanítótestvéreim, hogy Isten gon-
doskodása nélkül milyen tehetetlenek lennénk. Napok, esztendők
gyorsan múlnak, életünk órája lejár. Tele vagyunk tennivalóval.
A munka sok, erőnk meg kevés, mégis sokat foglalkozunk ránk
esetleg nem is tartozó dolgokkal, saját apró-cseprő ügyeinkkel.
Nem marad időnk Isten országa ügyeivel foglalkozni, igét olvasni,
imádkozni, lelkünket művelni, erősíteni. S ha a magunk lelke
számára sincs időnk, hogyan volna akkor arra, hogy mások lelke
javát munkáljuk? Ez talán eszünkbe sem jut? Pedig erre is kötelez
bennünket evangélikus tanítói mivoltunk.

Nagy-nagy lelki betegsége korunknak a hálátlanság. Mind a
családi körben, mind a nagy társadalomban a legritkább an található
virág: a hála virága. Aldó, köszönő szó ritkán hagyja el ajkunkat.
Közönyösen, közömbösen fogadjuk még a jót is, hogyan jutna hát
eszünkbe áldani a sujtoló kezet, amely pedig csakis a' mi nevelé-
sünkért kemény és szigorú.

Óh Urunk Istenünk, hozzád könyörgünk ez újév kezdetén! Áldj
mez bennünket olyan szívvel, mely áldani tudjon téged mennyei kirá-
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lyunkat mind a derűs, mind a borús napokban, melyeket ez évben
jelöltél ki számunkra. Állítsd elénk világosan, hogy szemünk elől
ne téveszthessük sohasem azt, hogy egyedül Te vagy az, aki napról-
napra gondoskodsz rólunk s akiben mindenkor rendületlenül híz-
hatunk, s akitől várhatjuk minden bajunkban, nyomorúságunkban
szabadulásunkat.

Óh legyen áldott az Úr neve örökkön örökké. Ámen.
B. Á.

Magyar számadás 1938. ev végén.
Irta: Sétorv Vilmos.

A történelem selejtező rostáján sok magyar esztendő keresztül
hullott, mert tartalom nélküli, és könnyű volt. Mert Cliot nem
érdekli az, hogy egy nemzedék sorsa a felfelé törő emberi élet-
vonalról lecsúszott oda, ahol csak a kenyérért folyó harc puszta
vegetálása sarkalja életének tovább-tengésére és, hogy egy ifjabb
nemzedék nőtt fel úgy, hogy a magyar égen egyetlen remény-
csillagot sem látott, hanem életének egyetlen messze fekvő célja
egy szerény darab kenyér volt. Keresztül hullottak ezek az évek,
-.:. mondom -, az idők rostáján, mert szomorúak, mert eredmény-
telenek voltak s az emberi lélekalkat természete szerint a szeren-
esés feledésbe merülnek. Most végre akadt egy év: mely tartal-
mánál és súlyánál fogva fennmaradt a rostán. Illő, hogy ennek
az évnek és annak a két évtizednek, amit ez az év bezár, elké-
szítsük a magyar számadását. . •

Embervoltunknak legfőbb - Istentől nyert kritériuma a fele-
lősségérzet. Ha ezt ébren akarjuk tartani, szükséges, hogy mint
a jó cserkész, naponta, - de különös en akkor, ha nagy esemé-
nyek forgatagába sodr ódtunk, megvizsgáljuk lelkiismeretünket.
Ilyen magyar lelkiismeret-vizsgálatra akarom Olvasóimat elvezetni.

November 2-án este beleharsant a magyar éjszakába a szózat:
Ébredj magyar, van még feltámadás számodra! Úgy éreztük akkor,
hogy közel van, hogy velünk van az Úr! És azonnal a térkép fölé
hajoltak a könnyes szemü magyarok, hogy számbavegyék, mit
és mennyit kaptunk vissza? Számláltuk a városokat, falvakat,
hegyeket, völgyeket, folyókat, hányákat. Sir attuk, ami kívül maradt,
örültünk annak, ami visszajött. Számbavettünk mindent-mindent, a
földet, a vizet, a levegőt és élőlényeket, az ipart és kereskedelmet,
a tudományt és művészetet, amivel gyarapodtunk. És lelkes cd-
tünk és örültünk, ünnepeltünk és adakoztunk, - mindezt egy
negyed század óta talán először igazi szívből feltörő őszinte
örömmel és boldogsággal.

De vajjon gondoltunk-e arra, hogy a hazatért területeken kívül
még más hatalmas értékekkel is gazdagodtunk ?! Megértettük-e
az 1938-as év nagy erkölcsi adományait? Igen szomorú és végze-
tes lenne, ha ezekről megfeledkeznénk!

Látnunk adatott, hogy a történelem nem a nemzetek szerencse-
ker-eke csupán, hogy a végső diadal nem az erőszaké és csalásé,



haném van történelmi igazság, niely nem ellenkeihet az erkölcsi
világrenddel. Fordulnak a sorsok: egyeseké éppen úgy, mint a
nemzeteké, de ebben a súrlódásban minden hazugság, minden
mesterkéltség lehámlik végre és marad á való tény: a reális lét
és örök igazság!

Éppen 20 éve, hogy szomorú, csüggedt novemberi sárba
hanyatlott minden magyar szépség, jog, és erő. A magyar mene-
kültek jajkiáltását túlharsogta a szerencse-lovag népek győzelmi
diadalordítása. Most fordult a kocka, itt van a boldog himnuszok
kora, - odaát a néma döbbenet. Éppen ünneplésre készült az
ármány: 20 éves uralmát akarta márványba örökíteni, - mikor
a kerék billent egyet és az igazság lángpallosa látható lett a világ
felett! Valóban, nagy jeleket produkál az idő! Botorság volna
nem látni, hogy Isten keze müködik a világ és népei felett!
Kicsike bogarak életét percek, pillanatok és szalmaszálak döntik
el, - népek sorsát pedig évtizedek, évszázadok, háborúk és küz-
dések. De a pillanatok és századok, aszalmaszálak és néptörzsek
életfolyamát egyformán kezében tartja az Úr! Az ö tudta nélkül
éppen úgy nem veszhet el fejünkről egyetlen hajszál, mint ahogy
nem veszhet el egy nemzet igazsága! A pillanatok csak a véges,
rövid szemléletünkben változnak évekké; évtizedekké, - az örök-
kévalóság ezeken felül áll és vele áll fenn az igazság is.

A megszállás alól visszakerült földön nagy erkölcsi értékek
termelődtek ki, ezek az egész magyarság értékei. Az egység,
a tűrés, a kitartás, a bátor magyarnak - vallás, a gyakorlati
magyar hit és hazaszeretet, ami a felvidéki magyarság sajátja
volt, megérdemli, hogy valamennyiünk példája legyen. ök kiál-
lották a magyarság hét-próbáját, - mi csak beszéltünk róla.
Ha az ő szellemük megtermékenyítő hatással lehet az egész magyar
életre, úgy bátran csatoljuk a trianoni országot a visszatért Fel-
vidékhez ! Sokkal helyesebb meghajolni az ő igaz magyarságuk
előtt, mint fölényes vállveregetéssei kifizetni és további virágos
szólamokkal kiábrándítani őket! Nekünk szolgáljon pédáúl az ő
célhoz jutott magyarságuk, a romániai és szerb testvéreinknek
pedig legyen hitnövelő és buzdító reménység, mely náluk és
számukra is be fog teljesedni.

A párkányi magyar bíró, - mikor először jött át a szabad
hídon, leborult a magyar földre és megcsókolta azt. Ebben a
csókban tanulság van, számunkra: nem puszta frázis a magyar
rög vonzóereje, nem üres szólam csupán a haza földje, - aki
elszakad tőle, az érzi igazán bűvös erejét, az érzi át a sokszor
üres lélekkel elhangzott költői szavak mélységes igazát: Itt élned,
halnod kell! -

Igazi lelkiismeret-vizsgálat nem képzelhető el a hibák teljes
és nyílt feltárása nélkül! A magyar nép a hibák és erények
csodálatos keverékét mutatja történelmében. A legszebb korok.at
bűnök özöne posványosítja el, - egész korok, egész nemzedékek
rohannak le versenyezve a süllyedés lejtőjén s taszítják a nemzetet a
legmélyebb hullámvölgybe : a romlásba. De ha rászakadt a népre
a szenvedés és bűnhődés járma, akkor kiterrneli magából az ősi
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nemzetfenntartó erényeket, melyek már oly .sokszor szereztéi<
vissza majdnem elveszett hazáját. Legmagyarabb a magyar szen-
vedései közepette: akkor megszólal lekiismerete ; ráeszmél hibáira
és áldozatos, építő életet kezd. Ehhez az első lépés a hibák fel-
ismerése. - Bizonyos, hogy a trianoni mélyponton túl vagyunk,
de ha hibáinkat nem vetjük le, nem fogunk soha nyugodt, tiszta
vizekre jutni, hanem rövid hullámhegy után ismét alászállunk !
Nézzünk azért férfiasan szembe hibáinkkal ~

A megtörtént részleges revizióra nem voltunk felkészülve. Nem
volt olyan erős a hitünk, hogy időben realizálni mertük volna.
Mint halvány, távoli reménység élt bennünk, de nem járt ezzel
a reménységgel a szükségszerűség érzése. Pedig az igazi hit ilyen
kategorikus erővel hat a lélekre és szinte egyenirányít ja azt, hogy
minden megnyilvánulása a célt, a hit tárgyát szolgálja. Az erős
hit kifelé is hat: szuggesztív ereje átterjed a környezetére és mint
valami metafizikai emanatio, szétterjed az emberi társadalomban
és a népek közösségében. Ha egy nép ilyen egyenirányított hittel
vár valamit, az talán erősebb még a propagandánál is, az szinte
koreszmévé válik! .

A mi reviziós hitűnk, - mondom -, nem volt ilyen erős.
Pedig mennyit gyűléseztünk, ünnepeltünk és szavaltunk ! De az
ünnepeinkből hiányzott valami: hiányzott az akarat megmozgatása,
a cselekvés, - éppen, mert nem volt erős a hitünk! Azt hittük,
ha reviziós gyűléseket, ünnepségeket tartottunk, eleget tettünk
már s a magyar élet változatlanul folyt tovább apróbb és nagyobb
hibáival. Ezért ért bennünket váratlanul a revizió, lelkileg nem
voltunk készen. Megleptek a várva-várt vendégek, mjelőtt foga-
dásukra ünneplő ruhát ölthettünk volna! '

Ezért volt, hogy nem volt határozott véleményünk, nem volt
bizalmunk senki - legkevésbbé magunk iránt -, nem volt bennünk
férfias kiállás, nem volt áldozatkészség, kockázatvállalás, mikor
az elmult hónapokban vajúdott a történelem méhe! Tétováztunk,
minden nap mást véltünk, felültünk a rémhíreknek, nem volt
nemzeti összhang, nem volt értelmes közvélemény. Idegeink a
pattanásig feszültek, mert felesleges terheket raktunk 'magunkra,
viszont ami kötelességünk lett volna - éppen azt nem birtuk már
megtenni. A magyar közvélemény tájékozatlan volt, a kétségek
hullámjátékán ringott s így nem erősíthette sem benti munkájuk-
ban, sem kifelé ható súlyukban felelős vezetőit. Azok csalódtak
a népben, a nép őbennük s rnindez azért volt, mert nem készültünk
a nehéz időkre, a revizióra, mert valójában nem hittünk benne
eléggé. 1 ehezítette a helyzetet a sok szociális baj, a társadalmi
szakadékok, a partiális törekvések. Valóban, meg kell döbbennünk,
ha arra gondolunk, mi lett volna, ha a gondviselés komoly .J;ueg-
próbáltatást, esetleg háborút hozott volna nemzetünkre!

De ne folytassuk ezt! Helyette feleljünk meg arra a kérdésre,
mit tettünk mi az elért eredmények érdekében? A magunk erejének
köszönhetjük-e, hogy vér nélkül visszakaptuk azt, amit kaptunk?
Lehajtott fejjel állapítsuk meg) hogy úgyszólván semmit sem
tettünk, sem itt benn, sem kifelé, sem fizikailag, sem lelkileg! Sem



az egyén, sem a társadalom nem volt arra hangolva, 'hogy a revi-
zióért - tehát, a kárhozatra ítélt, veszendő magyar véreinkért -
áldozatot tudjon hozni, tudjon tűrrii ,és cselekedni.

A történelem meg fogja állapítani, hogy ezeket az eredménye-
ket a kedvező európai konstellációnak -s abban elsősorban nagy
barátaink erős fegyvereinek és azonos érdekeinek köszönhetjük.
Ez bizonnyal igaz! De igaz az is, hogy nekünk, keresztyén magyarok-
nak mély ebb lelkiséget kell a történelem eseményeiben keresnünk.
Meg kell látnunk az isteni kegyelem hatalmas megnyilvánulását
abban, hogy saját érdemeink és cselekedeteink ellenére, megszánta
Isten a magyart és húszéves bor ú után Somorjától Munkácsig a
reménység szivárványát vonta a magyar égre. Kegyelem ez,
magyar testvéreim, ingyen való kegyelem, 'amit alázatos, hálával
telt lélekkel kell leborulva megköszönnünk ! És ha előtte elmula sz-
tottunk cselekedni: most utólag legszentebb kötelességünk méltóvá
lenni az isteni kegyelemre! Egy bizonyos: ha erre az ajándékra
méltatlanok leszünk, nem lesz többé sem égi, sem földi hatolm,
mely reviziós törekvéseink komolyságának hitelt adjon.

Első teendőnk a belső revizió. Nemcsak országos viszonylatban
értendő ez, hanem egyénenként, minden magyarnak végre kell haj-
tania ezt a belső reviziót. Mindegyikünknek, személyreszólóan,
lelkiismereti felelősség terhe meUett, vállalnia kell a revízióból a
reá eső lelki részt. Ez gyakorlati értékre átszámítva bizonyos"
lelki tisztulást jelent: erős, az eddiginél sokkal erősebb hitet a
magyar jövendő iránt, bizalmat a jószándékú magyar testvér iránt
és szeretetet minden magyar számára. De ez személyr eszóló
legyen!' Mert ha elhatározzuk is, hogy ezután minden magyart,
a legszegényebb et is szeretni fogunk, ez lényegében semmit sem
jelent. Nekünk a Kis Pált és a Nagy Pétert kell személyszerint
szeretnünk, mert magyar, mert eHr a szeretetre rászorul, merf
osztályosa velem együtt a magyar rög sorsának! A magyar loyális
minden idegen nagysággal szemben, idegen kiválóságokat tud
rajongással körülvenni, csak saját fajtestvérét nem óhajtja szeretni,
mert az nem érdekes, nem előkelő, - az' egyszerüen prózai magyar
testvéri kötelesség! Es várhatunk-e megbecsülést s esetleg' szere-
tetet idegenek részéről, ha idegen-bámulásunkban nem becsüljük
meg és nem szeretjük egymást? .

Második kötelességünk, hogy az ünnepléseket csökkentsük,
az üres ünnepléseket pedig szűntessük be egészen. Beszéltünk
már annyit, hogy a múlt és jövendő 20 év beérheti vele. Az üres
szólamok, cikornyás frázisok kora lejárt. Ha ünnepelünk, legyen
az kevés szónak, de igazi érzéseknek szükségszerü kifejezése.
Aki ünnepélyt rendez, az gondoskodjék arról, hogy minden részt-
vevő vigyen magával az ünnepélyről valami maradandót. Mara-
dandó pedig egyedül a cselekedet. Ha a magyar akarat, a haza-
fias cselekedet számára nincsen határozott parancsunk, - akkor
ne rendezzünk ünnepélyeket. Ha ez az akarat-megmozgatás hiány-
zik ünnepélyünkből, akkor az üres, - az pedig veszélyesebb,
mintha nem ünnepelünk, mert olyan érzéseket kelt bennünk) hogy
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JO magyarok, kiváló hazafiak vagyunk, mindent megtettünk a
hazáért, - mert lám! - _milyen szépen -- ünnepeltünk!

Sopron megye egyik községében történt: az iskola ifjúsága
a felvidékieknek küldött zászlót ünnepelte. Lelkes beszéd, szép
szavalatok hangzottak el, zengett a Himnusz és Hiszekegy. Mikor
a lélekemelő ünnepség véget ért, egy prózai magyar azt kérdezte
a tanuló ifjúságtól : Hát aztán - gyermekeim -, nektek van-e
odahaza zászlótok ? Fel van-e lobogózva a házatok? - Döbbenetes
csend, aztán három tanuló je.entkemzik, hogy Iel-van ! - Olyat taná-
csolunk másnak, amit magunk sem teszünk meg. Nem nagy
eset, de jellemző, mélyen belevilágít ünnepléseinkbe! Ha ünne-
pelünk, az mindenkor a lelkiismeret ellenőrzése mellett történ-
jék, az ünnepi hangulat cselekvésekben nyerj en kifejezést és
inkább összeharapott ajakkal némán álljunk, mintsem hogy olyan
üres dolgokat mondjunk, amikről nem vagyunk meggyőződve! Ha
nem így teszünk, akkor az nem ünneplés, hanem ünneprontás,
nemzeti hitelrontás.

A nemzetek sorsát nem a materiálista világnézet, nem a
fegyver és erő, - hanem a lelki egység, az erkölcsi alap, a
világ feletti igazság irányítja. A bizonyságot ehhez északi szomszé-
dunk szolgáltatta. Az emberi élet a történelem szempontjából
csak egy röpke perc, mégis, a mi életünk oly történelmi megélé-
.seket tartalmaz, melyből tanulságokat szürhetünk le. Ilyen tanul-
ság, hogy az erkölcs és igazság győz. Nekünk tehát ehben az
igazságban, ami magyar igazság is, vakon és felétlenül hinnünk
kell. A kételkedés, akishitűség bűn és bűn ennek a szóval való
kifejezése is! A gondolat terjed s a rossz gondolat, - mint
a fertőző betegség miazmája, terjedésével fertőz és ront.
A kishitűség hangoztatása ilyen lelki fertőzést okoz a nemzet
társadalmában. Ilyen fertőzést jelent a rémhír. Ha erős a hitünk,
az éppúgy ellenáll neki, mintahogy az erős test legyőzi a bakté-
riumok özönét.

Milyen szerep jut nemzeti megújhodásunkban evangélikus egy-
házunknak ? Az egész magyar életnek közelebb kell jutnia a
Krisztus evangéliumához. Több szerepe lesz benne a lelkiismeret-
nek, a hitnek, a lélek erejének. Az egyháznak tehát nem kell
mást tennie, mint a tiszta evangéliumot hirdetni és minden éle~-
mozzanatában uralkodóvá tenni. Kevesebb emberi és közéleti Irá-
zist és sallangot, de több egyszerű, őszinte krisztusi megnyilvá-
nulást vár a nemzet és a hívő az egyházaitól. A nemzeti célok
közelebb jutnak az egyház krisztusi céljaihoz, de az egyháznak
is vállalnia kell 100%-ig a magyarságnak feltámadáshoz vezető
kálvária-járását.

Az egyház külső életében több puritánságot és szerényebb
krisztusi alázatot várunk. Megtörtént egy egyházi gyűlésen, hogy
az Úrvacsora osztása alkalmával mindenki mélyen magábaszállt,
azt hihette az ember, hogy itt csupa igazán megtérő bűnös ember
van jelen. Utána azonban a közgyűlésen annyi sok egymást dícsérő
szónoklat hangzott el, hogy az ember ellentmondást látott a két
mozzanat I között, Ahol oly sok kjyá,ló ember van jelen, - ott



nem lehetnek alázatos bűnbánók, - vagy pedig fordítva áll. Az
egyházi élet minden megnyilvánulásában egy nagyság lebegjen foly-
ton előttünk: Kr-isztus. A ini emberi részünk mindíg csak az alá-
zatos szerénység lehet. A legnagyobb az, aki legközelebb jutott
Jézushoz.

'A magyar evangélikus egyház új, korszerű helyzetéről és
feladatairól egyébként hivatott mély meglátással szól Karner Ká-
roly professzor a Magyarságunk próbája c. kis füzetkében. Fejte-
getésének egyik megállapítása: »Ev, egyházunk feladata a magyar-
ságban, hogy neki ezzel az evangéliummal szolgáljon. Ev. egyhá-
zunk isteni küldetését a magyarságban csak akkor végezheti el,
ha először is nem marad »történeti egyház«, hanem misszionáló
egyházzá lesz, - másodszor pedig, ha gyakorlati magatartásában

,valóságos eleven, evangéliumi keresztyénséget él. Egyházunknak
ezt a szerepet meg kell találnia és vállalnia a magyar sorsban,
különben feleslegessé válik a nemzet számára és üres a maga
szempontja szerint.«

A nemzet jövőjét az ifjúság képezi. Akié és amilyen az ifjú-
ság, - azé és olyan lesz a jövő. Külön nagy cikk tárgya lehetne az
iskolák új magyar feladatait fejtegetni a belső revizióval kapcso-
latosan. Röviden csak annyit mondok itt, hogy a magyar iskolai
cél csak egy lehet: fanatikus magyarokat nevelni, mintahogy a
ném et fanatikus németeket, az olasz fanatikus olaszokat nevel.
A nemzetiségek kisebbségi iskolái sem szolgálhatnak más állam-
eszmét, saját népi nyelvükön, de a magyar állam iránti törhetetlen
hűségre kell nevelniük. Az iskola, bizonyos mértékig függvénye
a tanítónak, tanárnak. Amilyen az ember, olyan a nevelés és az
iskola. Ezért a tanítókat és tanárokat kell jól felvérteznünk és
jól megválogatnunk.

Szólnom kell végül a társadalmi egyesületekről.
A jól működő egyesületek a társadalmi kovászt jelentik. Ott

érielődnek az eszmék és vivődnek át a nemzet vérkeringésébe.
Ott éljük kicsiben a nemzet életét. De az egyesületekkel is kb.
úgy vagyunk, rnint az ünneplésekkel : sok az egyesületünk és ret-
tentő 'széleskörű azok célkitűzése. Ha ennek a sok célnak csak
a tizedrészét valósítanák meg, akkor boldog társadalom lendületes
kultúréletét teremtenek meg. De a legtöbb egyesület csak egye-
sületesdit játszik. Megalakítja a tisztikarát, gyönyörű, de távoli
terveket sző zászlajára, - egynéhány ember dolgozik is, míg el
nem unja, - 'aztán lassanként kialszik· a lelkesedés tüze -- és
marad a keret - tartalom nélkül és a jegyzőkönyvek az elhang-
zott szép beszédekkel.

Sokkal többet ér ennél a karitatív, vagy kultúrális munka,
ha alapszabályok és egyesületi keret nélkül folyik, - de eredmé-
nyeket ér el. Ne tűzzünk ki célul nagy dolgokat, mert azok
távol fekszenek s úgysem érhetők el egykönnyen és mert ez csak a
felelősség alól való kibujást jelenti, mert ismét abban a tudatban
hagy bennünket, hogy sokat teszünk, mert hiszen nagy célokra
törekszünk! Viszont, mert nagy cél, - nem lehet kis munkákkal

T
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kezdeni, - meg kell várni, míg a dolog magától megindul, -
vagy elalszik.

Az egyesület közelfekvő, de megvalósítható, realizálható célo-
, kat tűzzön ki, ha szükséges naponként, - ha szükséges idő-

szakonként, vagy évenként. De ezek megvalósítását szorgalmazza
rninden eszközzel s ha végrehajtotta, tűzzön ki újabb, részletbe-
menő feladatot. Es követelje meg, hogy minden tagja tőle telhetőleg
résztvegyen a feladat végrehajtásában. Inkább kevés, de működő,
agilis tagja legyen, mint sok pusztán csak papíroson létező tagja.
Egyszóval, az egyesületi élet kevesebbet akarjon markolni, hatá-
rozott, - de végrehajtható feladatokat adjon tagjainak, - a
tagok viszont személy szerint, legyenek müködő tagjai és lelki-
ismeretük dolga legyen az egyesületi munka. Aki komoly munkát
nem akar végezni, annak csak egy egyesület való: a »semmiféle
egyesületbe nem tartozók' egyesülete.«

Igy az egyesületek a társadalom akaratnevelői és erőgyűjtői
lehetnek. Bennük kell a közösségi szellemet kifejleszteni. Nem
az egyén érvényesülése a fontos és kívánatos, ellenkezőleg, az
egyén rendelje alá érdekeit a közösség érdekeinek. A sértett ön-
érzet már nagyon sokat ártott ennek az országnak, ideje, hogy
leküzdjük és teljesen kikapcsoljuk társadalmunk életéből. I\.z
egyesület legyen melegágya a felebaráti szeretetnek. Ha ott sike-
rült hiúságomat legyőzni, tagtársamat becsülni és szeretni, akkor
ezeket tovább terjeszthetern.

A belső revizió kapcsán rá kellene térni minden szervezetre
és minden foglalkozási ágra, mert mindenütt vannak apró rész-
letből kiinduló és az okosabb, 'igazabb magyarságba befutó fel-
adatok és törekvések, amik egyformán illetik a földmívest, iparost,
kereskedőt, avagy a tisztviselőt. De ezeket részletezni nem lehet
egy cikk keretében. Akj keresi a tennivalóját az új magyar
életben, az meg is fogja azt találni! Az 1938-as év leszűrt parancs
számunkra; több hitet, több lelkiismeretességet és felelősségérze-
tet mindenben és mindenki részéről ! De ez ne a távolba kihelye-
zett, szépen megfogalmazott terv' és cél maradjon, ami nem köte-
lez, hanem valami kicsiny, de valódi cselekvéssel vigyük bele
mindennapi életünkbe.

A történelem szigorú bíró! Nem elég, a mult érdemeire és
a muit igazságaira hivatkozni s annak fényében sütkérezni, minden
kornak megvan a maga igazsága, ezt a népnek magának kell
becsületes munkával és tiszta élettel megteremtenie !.

Cse~~la~otmellé~eltün~
januári számunkhoz előfize-
tőink részére. Kérjük az elő-
fizetések m i elő b b iszives
megújítását.



Magyar bánatok legvertebb siratője.
(Ady Endre halálának huszadik évfordulójára.)

lrta : Kuszák István.
Az égi lángot lobogtató magyar Prometheusok közül talán I

'egyik sem volt annyira odaláncolva a megnemértés sziklájához
-és egyiket sem tépték olyan mohó étvággyal a szidalmak és vádak
keselyűi, mint a »Hepehupás, vén Szilágyból jött,nagyszemű,
kunfajta legényt«: Ady End rét. Az ő bolondos, beteg szívét,
melybe »vad, nagyszerű rajongást oltott az Érnek partja« nemzete
iránt, állandóan a gőgős nemzetköziség és hazafiatlanság vád-
.keselyűi marcangolták. A lelkét pedig, mely »a magyar végzet
torkán zengő-zúgó, nagy orkán« volt és amelyből kasszandra-
szájú jóslatai, mint »átok, zsoltár, panasz és ének« szálltak a
»hőkölés népéhez«, gúnykötelekkel pányvázták ki a magyar mezőre.
És bizonyára még sokáig ott vergődött volna, ha húsz évvel ezelőtt,
»Illés szekerén« tova nem vágtatott volna a halhatatlanságba.
Ami lelkébőL itt maradt: az ő költészete, azóta megtalálta már
megmentő Heraklesét a magyar ifjúságban. Mert ld tagadhatná
azt, hogy az ifjúságnak Ady mellett való bátor kiállása s az iránta
megnyilatkozott nagyrabecsülése és hódolata voltak azok a tüzes
nyilak, amelyek elhessegettek a vádak keselyűit a sziklát tördelő
magyar Prometheus alakja mellől?

Közel 30 esztendeig tartott az a nálunk példátlanul álló iro-
dalmi háború, amely Adyt annyira a közérdeklődés előterébe állí-
totta, mint Petőfi óta egyetlen magyar költőt sem. A különböző
.kritikák futóárkán keresztül csodálatos és megdöbbentő hadijelen-
tések érkeztek hozzánk erről a harmincéves háborúról. A közös
világnézeti alapon álló irodalmi tekintélyele is egymással szembe
kerültek ebben a harcban. Makkay Sándor, az erdélyi reformá-·
tusok kiváló püspöke (jelenleg debreceni egyetemi tanár), pél-
dául nemzetünk legmélyebb és egyedüli vallásos költőjének tartja
Adyt. Ugyanakk'or Vargha Gyula féltve óvta Ady tól a magyar
ifjúságot. Egyesek azt állították, hogy Ady minuszt jelent szá-
munkra, viszont mások meg azt prédikálták, hogy megmérhetetlen
kincs az ő reánk hagyott költészete. Ma már minden kétséget
.kizáróan megállapíthatjuk, hogy az Ady-pernek az volt az egyik
legfontosabb kérdése: kezébe adják-e az ő költeményeit az Ifjú-
ságnak, vagy eltiltsák azoktól? Azalatt, míg eredménytelenül vitáz-
tak a hivatalosak e kérdés fölött s amikor az ifjúság már meg-
unta a tekintélynek ismert egyéniségek megnyilatkozásain való
haszontalan hintapalintázást, és belátta, hogy azokra nem építheti
fel ítéletét, maga is elmélyedt a sokat bírált költemények olvasá-
sában. Nem az eszével, hanem a szívével érezte meg azok szép-
ségét és megalkotta Adyról, illetőleg az ő költészetéről a maga
Méleményét ilyenformán:

Fenn, lenn a reszkető magasban.
'Hol jóformán a gondolat se jár.
'Piros tollal. más sípra metszett csőrrel
Feltűnt valami lényes. úi madár,
'Valami sas. vagy tűzmadár.

9
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A dala nem volt ama cselogányé,
Se másé nem volt az. csak a magáé.
S tetszett. nem telszett. vágta egyre hűen,
Szabálytalanul és gyönyörűen. (Szávey Gy.)

Igenis gyönyörüen! - harsogta aztán újra meg uJra az ifjú-o .
ság a maga nem hivatalos véleményét, mindaddig, míg csak a nagy
per el nem dőlt. És a nagy per eldőlt. Ady Endre már hivatalosan
js bevonult a halhatatlanságba, bár még ma is akadnak·· olyanok,
akik az ő hányatott, bűnnel terhes élete miatt elfordulnak költé-
szetétől is. Ezek azok, akik figyelmen kívül hagyják, hogy Ady
nemcsak költőzseni, hanem ember is volt .és benne is élt, sőt a
zseni mértékéhez képest nagyellenmondásokkal és végletekkel
élt az emberi ösztönök tusakodása. Mások meg nem az egész.

költészete, hanem egyes kirívó versek, vagy versrészletek alapján
ítélik meg őt. Mert kétségtelen, vannak Adynak olyan tragikus
szomorúságú, jajgató, félelmes, elrettentő versei is, melyekben
semmi kívántató öröm nincs, melyekben a mámor is keserű s·
amelyek nem vonzanak, hanem szánalomra indítanak, vagy elret-
tentenek. Ámde, »a zseni sorsa mindíg tragikus, - mondja Ravasz
László -, mert emberi lelkével kell együtt tartania olyan ellen-
tétes erőket, melyek a mindennapi életben együtt nem működ-
hetnek s harmóniába nem juthatnak«. Ady maga is gyakran pana-
szolta azt a beteg, végzetes szenvedélyét, amelyben vergődött.

Nehéz Ady Endrét, a költőzsenit, még ma is egészen tisztán
látni. Egyet azonban már most bizonyosan tudunk. Azt, hogy mint
minden zseni, ő is nagy ajándékokat rejtegetett a lelkében, melyek-
kel nemzetét gazdagította. Egyszer majd eljön az idő, amikor ő is,
egészen a múltból fog szólani. Akkor világossá lesz szerepe~
küldetése és teljes valójában megmutatkozik az ajándék, mellyel
szerencsétlen, árva nemzetét: a »hőkölés népét« gazdagította. Akkor
majd nyilvánvalóvá lesz, hogy azért kellett neki egy halálosan szo-
mor ú korban a' Halál énekesének lenni, hogy anagy »Ismeretlen
ne a végső megsemmisülés legyen nemzete számára s hogy azért
kellett a »mámorgályák utasának« lennie, hogy fekete bűnök.
nyomán feltörő mardosó bűntudata igazi, nagy vallásos költővé
avassa.

Halálának huszadik évfordulóján álljunk meg lélekben mi,
- az »Elet alágyürtje«-i, magyar tanítók is a hantok felett,
melyek porait takarják. Sirassuk el mégegyszer szörnyű emberí
tragédiáját s állítsuk azt sötét mementóként a reánk bízott itíú-
s*g, - sőt a magunk szívén is gyakran dörömbölő, bűnös szen-
vedélyekkel szembe. Azután vegyük kezünkbe, szorítsuk szívünk-
höz, mint drága örökséget az ő költeményeit. Ne keressük többé
azokban a Halál és Csók Heroldjának, sem a Vér és Arany
bálványa előtt áldozó ŐS Ka iánnak az alakját, hanem lássuk
meg bennük a »beteg szívvel istenes emberc-nek istenszerelemmel
megtölt lelkét és hallgassuk megrendülve, áhítatos lélekkel a
»magyar bánatok legvertebb siratójának« messzehangzó, prófétai
szavait!



A magyar tanítókhoz.
Irte: Ady Endre.

ltt volna hát a szeni, a oári Szélvész,
Tespedt tavat melu fenékig zavar?
Alázását ki oly bűnösen tűrte,
Lázad hát már az Élet alágyürtje,
A tanító, a legrababb magyar?
Gyujtatott lelkek víg mécsesének,
Ott, hol Sötét ül várost és falut
S hol eped fényért cellák milliója,
Magyar sivatag magyar taniiáia
Rabok között rabként senuoedi, aludt.
Bús ébredők! a naphoz az arccal,
Pusztul ez ország s az idő repül
S kik hivattatok vezérül a népnek,
Ne maradjatok gyáua csőcseléknek :
Uri gazságok jobbágy őreül.
"Ha iti a Szélvész, szioei elébe,

. Ha ilt az óra, verjen hangosan;
Szélvész verte, szép, nagy szívekre vár itt
Egy sötét ország, melunel: oáriáii
Nem mentheli már, csak szélvész-roham.
S ha itt van már a szeni, a várt Széloész,
Köszöntjük ezt a zárka-nyilót.
Lelkünknek fényél ezer éue orzák,
Kapja meg véglén szegény Magyarország
A szabadító magyar lanftóf.

Vasmegyei pedagógusok.
Irte: T állyay István.

Lapunk korábbi évfolyamaiban három kiváló vasi pedagógust
ismertettünk: Möszl Lajost, Wéber Rugót, Ebenspanger Jánost.
Ma ismét néhány kiváló vasi pedagógust ismertetünk a következő
sorokban, hiszen Vas megye sok kiváló pedagógust adott az
országnak. Ki ne emlékeznék a felsőlövői intézetek nagy alapító-
jának nevére, a bécsi születésü, de magyar érzelmű Wimmer
Ágostonra, avagy Schneller Istvánra, a kolozsvári egyetem peda-
gógia professzorára ? Böhm Károly, a nagy filozófus, bár beszterce-
bányai szűletésű, ősei szintén - tudtom szerint, felső vasiak.
Környei, a »Néptanítók Lapja« szerkesztője is 'vasi születésű,
hasonlóképpen a, kiváló pedagógus Kurz Sámuel, (Felsőlövön
.született}, aki Budapesten volt evang. tanító. Kitünő pedagógus
Barabás György is, volt sárvári tanító, majd az ismert Író, Finta
Sándor, ki ma is tanít Szombathelyen.

·A következőben elsősorban Bever Jánosról emlékezünk, ki li
kőszegi polgári fiúiskolában engem is 79 éves korában tanított.
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Beyer János megtestesítője volt a személyiség pedagógiája-
nak. Azáltal, hogy nem ragaszkodott a tankönyvhöz, hanem min-
dentől fi\g~g~tlenül szabadon magyarázta különösen a történelmet;
és a csillagászattant, "tarritványainál ' a Iegnagyobb .Iiatást érte el.
Rendkívüli nagy tudása imponálólag hatott; külsőleg is igazi
professzori alak. Magas homloka, hosszú, ősz haja, magas alakja,
borotválatlan arca, állandó fekete szalórikabátja rnindenkinek emlé-
kezetében lesz, akik őt ismerték. E sorok íróját, a hálás szeretet,
köti nemes egyéniségéhez, mert a tudomány igazi magaslataiba ő
vezette be legelőször. Irodalmilag nem működött, de tekintve nagy
hatását, nevét nagyon gyakran olvashatni, így Péterfyről való meg-
emlékezés kapcsán a »Pedagógiai Plutarchban« és különösen ki
kell emelnünk Schneller István megemlékezéseit Beyerről a »Peda-
gógiai Dolgozataiban« és a »Theol ógiai Szaklap« 1905.-i év--
folyamában .

. Beyer Jánosról mondja Schneller: (Ped. Dolg. 1. köt.) »reggel
tanított 7-11-ig és d. u. 1-5-ig a közös osztályban... Ritkán
feküdt le 12 óra előtt, ő volt a nagy paro ehia- és i.skolaépületben,
az első, aki felkelt, mert az ima és bibliaolvasás mellett neveze-
tesen a görög, latin és főleg a német irodalom klasszikusaiban és
nemkülönben a teológiánakstudiurnában keresett éstalált mindíg
megújuló erőt munkájához. Nagy könyvtár át nekünk, de müvelt
családoknak is örömmel megnyitotta ... - Mily élvezetes ek voltak
nevezetesen történeti előadásai s mily épületesek a vallási órák.
Vasárnaponként délelőtt, délután hallgatták a templomban ... a
prédikáelót ... Ö volt, aki legbuzgóbban énekelt, ki a szentbeszédet
néha könnyekig meghatva hallgatta.« Továbbá mondja Schneller =.
a növendék »Iátott egy személyiséget, ki szent .érzülettel fogva
fel hivatását, személyiségét, idejét, erejét örömmel rendelte alá
e hivatás minden nehézségeinek és bajainak.« »Nern voltak sem
kortesek, sem a társadalom - vezető egyénei, hanem igenis tekin-
.tettek felfelé, ahonnan minden áldás jő ... tudták, hogya kegyel-
mes lsten az, ki reájuk bízta a gyermekeket, kiknek lelkéért ők
felelősek, kik ezért is hivatásukat ... istentiszteletnek tartották.«

Még néhány sor Schneller. terjedelmes megemlékezéséből a
»Teológiai Szaklapban« . E megemlékezésben behatóan festi Beyer
János nemes lelkületét, fennkölt szellemét, mély vallásos egyéni-
ségét. Azt mondja:

»E nagy niunkában, melyhen két nap alatt annyi órát tartott,
mint a modern tanár egy hét alatt... Ő, a gyenge szervez etű,
sovány, bizonytalan lépésű, rövidlátó alak nem fáradt ki. Néha
még reggel 7 óra előtt is ... egy-egy buzgó zsidó jött ki szobá-
jából, akit Beyerünk a héber nyelv tudományos ismeretébe ~e-
'vezetett. 11 óra után sem pihent: különösen francia és angol
nyelvből adott órákat a város előkelőbb családaiban.« »A német
irodalommal igaz szeretettel foglalkozott. Vilrnár és Barthels
voltak kedvenc irodalomtőrténetírói.« »Dittmar Henrik volt ked-
venc törtériésze.« »A teológiai - studi um minden irányát érdeklő-
déssei követte ugyan, de rokonszenve Tholuck és a Tholuckból
kiinduló és Leipzig (Luthard, Kahnis) és Erlangen (Frank) felé



irányuló teológiát követte«. »Tanárai közül nevezetesen a' herderí
szellemű Petz Leopold, a mezőberényi Petz Gyulának . .. atyja, a
mi jeles Petz Gedeonunknak öregatyja volt hatással r á« (Nb.: Petz
egyik Shakespeare-fordítása ma is megvan a Reclam Bibliothek-
ben). Az emlékbeszédben olvassuk, hogy Beyer Tatay Istvánnal, az
ismert szarvasi igazgatóval is barátságban volt. Beyert a szarva si
gimnáziumhoz is meghívták tanárnak, de szüleire való tekintettel
maradt Kőszegen.

Jellemzők e sorok, melyeket Beyer egyik tanítványának írt
emlékkönyvébe : »So oft du an dieses Blatt kommst, denke, es hat
dasselbe deines Lehrers Hand geschrieben, eines Lehrers, der dich
lieb hatte und den Sinn fül' die frömmigkeit, alles Gute und Schöne
Dir einzupflanzen geviss redlich und freudig bemüht war. Behalte
ein reines, unbeflektes Herz, einen treuen, redlichen Sinn, ein wohl-
wollendes, liebevolles \IV esen; vergiss nie auf Gott und tue nie,
was du vor yott nicht bringen dürftest, habe lieb deinen Erlöser
und sei gern in der Gemeinschaft derer, die mit Liebe und Demut an
ihm hüngen«. Beyer lelkének alaphangulatát legjobban Tholuck c.
könyve fejezi ki: »Die Lehre von der Sünde und von der V ersö-
hung«, amely felemeli az olvasót »az isteni kegyelem napsugaras
magaslataira«.

Ahogy Schneller mondja: »Mindenkiben egy veleszületett érté-
ket látott, melyet meg kell keresni, melyet aztán ápolni, kifejlesz-
teni kell«. »Keresni és ápolni azt a célgondolatot, amelyért a szere-
tet Istene teremtette«. »Ezért volt képes ő minden egyeshez
leszállani, hogy azt Istenhez felemelje«. Megvolt továbbá Beyerben
»a szívnek az udvariassága, amely gyengéddé, mások titkos érzel-
meinek finom megértőjévé tette« őt. .

Ime, ilyenek voltak ezek a régi professzorok. Schilleri szellem-
ben Beyer költeményeket is írt. S kezem között van egy költemény,
amely az említett Petz Lipót halálakor íratott. Petz 46 éves korban
halt meg s a nyolc versből álló gyászkölteménynek állítólag
Beyer János az írója. Ime néhány sor, amely nemes szépségét
mutatja:

"Senke diene Fackel. Tranerslunde !
Reisse aut der Seele Feuerwunde I

Dich, Natur, umdüslre Schauernacht l
Wehmul steig' aut euch ihr Fluren nieder,
Und der Jubel lebenstroher Lieder

Störe richt die behre Totenpracht I
Wenn der Edle aus des Daseins Reichen,
Wo die hellslen Slernemall erbleichen,

In das Iinst're Land der Schallen IriII,
Fei're ihn die ganze Schöpíung rnit."

Végre írjuk ide Beyer életrajzi adatait a kőszegi polgári fiú-
iskola 1904/5. évi Ertesítőjéből: Beyer János Kőszegen született
1819. november 7-én.· Apja posztós volt, aki fiát könyvkötőnek
szánta. Szeme gyöngesége a fiút finomabb könyvkötői munkák
végzésében akadályozta s ezért tovább járt iskolába Kőszegen ...
a soproni liceumban folytatta tanulmányait... ennek végeztével a
teológiaiakadémia hallgatója .Iett. Buzgó tagja volt a Kis János ala-
pította Magyar Társaságnak, melynek akkortájt Pákh Albert volt a
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jegyzője, azután két évig a -hallei egyetemnek volt lelkes hall-
gatója; hazatérőben több délnémet egyetemet is meglátogatott (Nb.:
A Szinnyei által szerkesztett Magyar Irók Tárában Petz Gyula
kapcsolatában olvassuk, hogy ezt az utat az ő társaságában tette
meg). Később a dunántúli ev. egyházkerülettől lelkészi és tanári
képesítést nyert, hazatért Kőszegre. Kőszegen évekig élt magán-
tudósként, míg előzőleg Lugoson a Borngesser családnál volt
nevelő. Midőn az ev. algimnázium tanári széke 1854-ben meg-
üresedett, Turcsányi utódaként őt választották meg tanárrá. Egy
teremben tanított négy osztályt. Míg egyik osztállyal foglalkozott,
a többi írással volt elfoglalva. Ezen állásában az összes rendes
tantárgyakat kiváló ügyszeretettel és buzgalommal tanította 22
éven áto 1876-ban - az ev. gimnázium meg szűnt - Beyer a polgári
iskolához neveztetett ki. Ebben az új állásában még 21 évet töltött
el s így 43 évig szolgálta a magyar tan ügyet. Meghalt 1905.
március 2-án.

A következő pedagógus, akiről röviden megemlékezni akarunk:
Sclineller István.' '

Schneller, a magyar pedagógia kiválósága, pedagógusok nesz-
tora. Pedagógiai rendszere a személyiség pedagógiáját követi, mi
csupán alapelveit ismertetjük »Pedagógiai Dolgozatok« első köte-
tének Bevezetése alapján. Schneller minden munkájából 'az a
melegség árad ki, amelyet másképpen ugyancsak nem magyaráz-
hatunk, mint személyiségének varázsából, az író mélyen érző s
ugyancsak mélyen gondolkodó lelkéből.

A .nagy tudós és egyúttal nagy gondolkodó, ki evangélikus egy-
házunk büszkesége, az egyéniség elvét, azon' egyéniség elvét, azo-
nos a keresztény szervezet elvével, tartja műve központi gondola-
tának. Ezen elv alapján alakul át a család és az állam. A kultúr-
állam ugyanis a nemzeti szellem alapján, amely vallásában, tudo-
mányában, szokásaiban stb. jelenik meg, szervezi az egyénileg
kialakult társadalmat. Midőn a kultúrállam így érvényesíti az
egyéniség jogát, arról sem feledkezik meg, hogy az egyes nem áll
magában. Az .állammal és a társadalommal kölcsönhatásban áll.
A tudomány is az egyéniség elve alapján alakult áto A tárgyak
individuális jellegükben érdekelnek. Az egyest a maga sajátosságá-
ban, fejlődésében ismerjük fel. Az etika is eszerint alakul áto
Az értékképzetek minőségétől függ etikai életünk. Midőn az aka-
ratot külső, véletlen, önkényes természetű értékek határozzák meg,
az akarat fizikailag determinált. Ezt az álláspontot képviseli az
egoizmus etikája hedonisztikus és materialisztikus alapjával. Ezen
alapon az egyesnek csak annyiban van értéke, amennyiben a család
tradicióinak részese és aláveti magát a családfőnek. Az engede'mes-
ség a Iőerény. Az egyesnek sokan a francia forradalomban látják
megnyitóját. A történeti énség álláspontja az állampolgársággal és
az egyháztagsággal szemben még e~y magasabb történeti énre, az
emberiség .énjére hivatkozott, midőn azt kívánta, hogy mindenki
nem egy osztálynak, hanem csakis az emberiségnek legyen tagja,
s az emberek mind egyenlők. A liberális eszmék azonban csak
pajzsul szolgáltak az emberek eszközül való kihasználására. Ezáltal
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mondot- csődöt az etika terén a történeti énség álláspontja.
Krisztus jelentősége abban áll, hogy személyiségével és életével
lépett be az etikai fejlődésbe. a szerves egészen belül érvényesülő
egyéniség elve. Ezt az elvet vallotta Luther, Pestalozzi, Fiehte,
Schleiermacher. Mindenki keresse fel saját lelkében azon sajátos
célgondolatot, amely létének s egyéniségének is alapja. Az egyes
nem magában él, hanem a közösség szelleme az ő szelleme, egészen
sajátos alakban, egyéniségének alakjában. Az erkölcsi élet ezen
álláspontja az egyéniség álláspontja, jobban mondva az etikai szemé-
lyiség álláspontja, amennyiben a személyiség feltételezi az etikai
fejlődést és a tudatosságot. A személyiség etizált és tudatra emelt
egyéniség. A nevelés céljául az etikai személyiség létesülését kell
kitűzni. E felfogás érintkezik Pál apostol eszményével, továbbá
Pestalozzi, Schleiermacher, Trendelenburg, Oettingen, G. Bauer,
Zetschwitz gondolatával. Az istenfiúságban van a cselekvés eszmé-
nyének egyedüli elve. .

A személyiség elvévei áll összefüggésben az erényes cselekvés
aktusának ezen sajátossága, amely Herbartnál nem ilyen, hanem
a külőnbőző erkölcsi ideákra való reflexiókból folyó aktus. Herbart-
nál a nevelés objektiv didaktikai eleme, a belső tartalomnak képze-
tek útján való csinálása érvényesült mindinkább, Ma már mind-
inkább érvényesül a személyiség őszinte kultusza. Ezt kell keresni
a növendékben és tisztelni már a legkisebb gyermekben. Meg-
értése érdekében meg kell ismerni a család szellemét, szülők,
elődök jellemét, környezet hatását és el kell mélyedni a növendék
lelkébe. S csak egy hatalom viszen a mélységbe: a felülről szár-
mazó, a szernélyiségben megnyilatkozó szeretet. Csak a más éle-
tébe való áthasonlás alapján értjük meg a mást. Nem fogjuk a
költő s művész művét sem érteni, ha nem éljük át, igazi oda-
adással nem fogadjuk magunkba. Nevelés szempontjából a kép-
zeteknél fontosabbak azok az imponterabiliúk, amelyek az egyént
a fogamzási aktusnál, az anya viselöségének ideje alatt, a sz.ülő-
ket életérzetükben, hangulatukban. a gyermeket a játéktér-en, utcán
stb. befolyásolták. Ezért legyen a pedagógia szociálpedagógia.
Fontos tényező még a tanár, a nevelő szentélyisége. Hivatása nem-
csak egyes órákra terjed ki. S az elsajátításr-a magára is közrehat
a hangulat, évszak, időjárás. A tananyag sajátosságunk bélyegét
vegye magára. Ily ismeret nem keletkezik a folyton analizáló,
kérdező, zaklató tanításrnóddal. A tananyag egy része, mint egész
személyes akcentussal terjesztendő elő. Hadd fogamozzék meg
sajátosan a növendék lelkében s maga a növendék szabad órái-
ban foglalkozzék avval, ami megragadta. Emellett persze hang-
súlyozza Schneller a didaktikai elemet is. Műveltségünk foka
attól függ, minél inkább vagyunk képesek a jelen műveltség anya-
gát történetileg megérteni. Ezért a tantárgy ak is mindirikább a
történet szempontja alá kerülnek. Igy az egyetemes történelem
kerül a gimnáziális oktatás középpontjába azon népek kiemelésé-
vel, amelyeknél a humanum nyilvánult meg. A történeti oktatás
csak úgy lesz igazán nevelői, ha a személviség tényezőit emeljük
ki. A történeti fejlődés arisztokratikus. Maga a történet is, rnint
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az ember, individuálitásának etizálása mutatandó be. A kinai a
család jelentőségét emeli ki. A nemzetek egyéniségét ' külsőleg,
jogilag megbecsülte a hódító Róma. A kultúrmunkát társadalmi
tagoltságával elismerte s ápolta Egyiptom. Lemondva a világ-
hódító gondolatról s mégis szellemileg a világ felett uralkodva
terjeszté elé az emberbe letett értékest a politika, a tudomány és
művészet terén a görög geniusz. A világ ismerte a szeretet emberi
oldalát, de nem az istenit. Ez a szeretet, mint elv, Krisztus sze-
mélyiségének központi mozgatója, ki minden egyes emberben Isten
gyermekét látja. Ezen elv nem engedi meg, hogy bármely törté-
neti hatalom bármely tagjával csak mint eszközzel bánjen.

Ennyit e fenséges gondolatokból, amelyek Schneller István
nagyszerű pedagógiai rendszerének alapvonalait képezik. Még csak
néhány életrajzi adat, megemlítve, hogy kiváló pedagógusunk
szellemi fejlődését a pozsonyi ev. te ol. akadémián tartott búcsú-
beszédében tárgyalja behatóan. Életére kitér dr. Szelényi Odön
kitünő munkája is: »Evangelische Pedagogcn und Philosophen in
Ungarn.«

Schneller Kőszegen született 1847-ben, ahol atyja, Schnellor
Vilmos ev. lelkész volt. Tanulmányait itt végezte a kitiínő Bayer
János alatt, majd Sopronban és német egyetemeken, különösen
Halleban. Itt Thlouck volt reá nagy hatással, majd jenai tar-
tózkodása alatt Pfleider. Nagy hatást gyakorolt rá Lotze is, a
kiváló filozófus. Eperjesi teol. tanársága után működött mint ilyen
Pozsonyban, ahonnan 1895-ben Kolozsvárra került a pedagógia
egyetemi professzorának. ,Jelenleg nyugalomhan van és Kőszegcn él.

(Foly tat juk.)

Család és az iskola.
lrta és felolvasta a Közéo-Pesti-Egyhézmegye Ev. Tanító Egyesületének 1938. évi'

[unius lS-én Meglődon tartott közgyülésén : Pilisi Pál irsaí ev. tanító.

A nemzet alapja a család. Amilyenek a családok, olyan maga
a nemzet. Ha sok boldog, egészséges és megelégedett család van
egy nemzetben, ott a nemzet is boldog és erős. Aki a család erköl-
csét emeli, á nemzetet emeli.

Az olyan gyermek, aki vallásos, erkölcsös és hazaszerető
családból származik, az maga is legtöbbször olyanná válik. Nagyon
fontos a gyermek és a nemzet szernpontjából, hogy milyen családi
életet lát maga körül, mert az nagy hatással van az ő későbbi
életére is. A családi nevelés feltétele, hogy ne legyen egyoldalú,
sem mesterkélt, hanem a gyermek hajlamaira legyen tekiuteí.tel,
azokat minden irányban foglalkoztassa és gyakorolja. A kis, zsenge
lélek a családban kapja az első, termékeny és gazdag benyomá-
sokat, melyek az egész életére kihatnak. Éppen ezért a családi
nevelésnek az egész életre előkészítő jellege van, A szülők csak
akkor tudják' elérni azt, hogy a gyermekük kiegyensúlyozott
Ielkű letű polgára legyen nemzetének, ha tudatosak nevelési fel-
adataikról. Ez azonban csak úgy lehet, ha az apa és az anya
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-teljes lelki egységben és összhangban neveli gyermekét. Nem
.akarhat és parancsolhat mást az apa s mást az anya, hanem
.kettőjüknek teljes összhanggal kéll irányítaniuk a gyermek neve-
lését. Mindent leront, ha a szülők között nincs meg a szeretet,
.a megbecsülés s a gyermek nem lát mást, mint reggeltől estig tartó
civakodást, veszekedést, ha a szülők egymás ellen Iázítják gyer-
-meküket, ha az egyik megengedi azt, amit a másik megtilt. Az
ilyen civakodó, gyűlölködő családban maga a gyermek is vere-
kedő, erőszakos, konok lesz s a szülők veszekedese a gyermek
egész életére. rányomja bélyegét. Az ilyen családból származó
gyermekkel sok baj van az iskolában is .

. A gyermek nevelésében legfontosabb a példa. -Ió, rossz,
erkölcsös, erkölcstelen, szép és rút, ezt a gyermek lelke már a
zsenge korban az első benyomásokból szívja ki. Ha ezek a benyo-
mások a rosszat mutatják jónak és helyesnek, akkor. a növekvő
_gyermek lelkében az erkölccsel ellenkező érték fog kialakulni
s ez nagy hatással lesz rá későbbi életében a világnézeti felfogás
.kialakításában is. A családi gőg sokszor az osztály gyűlöletet és
az elfogultságot váltja ki a gyermek lelkéből. A gyermek úgy
viselkedik, ahogyan másokat lát viselkedni. Ezért a gyermek jelle-
mének a kialakításában nem csak a szülők, hanem ~ környezet,
testvér, rokon, barát, szomszéd viselkedése is a gyermek utánzási
hajlamánál fogva nagy hatással van a gyermeki lélekre. A környe-
zet Ielemelheti, de el is ronthatja a gyermeket. Tapasztalhatjuk
és láthatjuk sokszor, hogy jóravaló, becsületes szülőknek a gyer-
.rneke teljesen elüt, mert rossz társaságba került. A gyermek
-őntudatlanul is összehasonlítást végez a szülők, ismerősök között
.s csak akkor fog engedelmeskedni, ha az összehasonlítás és a
példaadás kedvező s a szülő maga is törődik gyermekével, mert
·csak így várhat hálát és 'engedelmességet.

Már a családban kell, hogy megkapja a gyermek vallásos
-és erkölcsi nevelését, hiszen az anya az, aki istenfélelemre, imád-
ságra tanítja gyermekét. Sajnos sok helyen ezt a gyermek nem
kapja meg, reggeli imádság helyett káromkodást hall a szülőktől.
A szülőket nem látja a templomba járni, tehát ő is templomkerü-
lővé lesz. Sok helyen a szülő ellenzi gyermekének a templomba
menést, csekély dolgok miatt. Egy gyermekemtől, aki a vasárnapi
istentiszteletre nem jött el, megkérdeztem, miért maradt távol?
Röviden azt felelte: »Nern engedett a mama, mert a Iibákra kellett
vigyázni. Pedig én úgy szerettem volna elmenni !« A szülő szere-
tete ez esetben a libák iránt sokkal nagyobb volt, mint a gyer-
meke és Isten iránt. Több ilyen eset után a gyermek lelke kiala-
kítja azt a nézetét, hogy akármilyen csekély ség miatt otthon
maradhat és így nem válik előtte lelki szükségletté a templomba
járás.

Azonkívül foglalkoztatni kell a gyermek cselekvő és alkotó
vágyát, ami játszó, mesélő és daloló kedvében megnyilvánul. A _
játék útján tanulhat meg _lelkiismeretesen dolgozni a gyermek.
Ez segíti elő a gyakorlati munkát, különösen ha a gyermeket .már
a családban is foglalkoztatják a neki val ő munkában. Tehát a
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munka szeretetét is a családban kell beoltani a gyermek lelkébe;
De nem csak a lelki élet kialakításában van fontos szerepe a
családnak, hanem a testi nevelés szempontjából is. Rendes -élet-
mód,' célszerű táplálkozás, a munka és pihenés kellő váltako--
zása, a test edzese is igen fontos. Igaz, hogy a gazdasági válság, a
Iétért való küzdelern, a sok gond, sokszor a szülők kényelme is elvonja
a figyelmet ezektől a nevelési szempontoktól, s csak kevés vagy
egyáltalában nem jut idő a gyermek nevelésére. Ezért lesz aztán
sok gyermek iskolába nem járó, mulasztó, aki lassanként -nem
tudja és nem is akarja az enyém-tied fogalmának megkülönböz-
tetését. Sokszor látunk az iskolában koravén ,gyermekeket, mert
odahaza nem lát mást, csak nyomorúságot, veszekedést, bajt s
a szülők mindent a gyermekek előtt tárgyalnak le, nem törődnek
vele, hogy a gyermek olyanokat is hall, ami. nem az ő fülének
való.

Tudjuk, .hogy nem elég a lelket, értelmet és a testet nevelni,
hanem az érzelmeket is ápolni kell. Ezt pedig legjobban a család-
ban lehet keresztül vinni, ahol a szülők, testvérek és rokonok
szerétetén keresztül megtanulhatja a gyermek a felebarátját sze-
retni és tisztelni.

Alaptermészeténél fogva a gyermek folytonosan két szélsőség:
a bizonytalanság és az elszigetelt tapasztalati tények világa közt
sodródik. Adott pillanatban a gyermek a tényekhez akar alkal-
mazkodni, nem számolva azzal, hogy valamely dolog csak akkor
válik ténylegessé, ha azt a valóságnak alapja gyanánt fogjuk fel.
Ezzel magyarázható meg az a rejtély, hogy a kezdetleges meg:
.a tömeg-ember mindent hajlandó elviselni a tekintélyül tisztelt
egyén részéről, feltéve, hogy emez a határozottságot és a szélső-
séget képviseli. Az élet nem gondolható el a tekintély elvének
híján, még ha mást is értünk alatta ma, mint értett a kezdetleges
ember. A nevelés alapja a tekintély és a tisztelet s ezen fordul
meg a család és az iskola együttmüködése.

A tanítónak összhangba kell hoznia a családi és az iskolai
nevelést, ami bizony sokszor nehéz feladat. Az iskola virágzása
elsősorban a tanító és a szülői ház viszonyától függ. Csak ott
lehet eredményes nevelői munkát végezni, ahol a tanító és a
család együtt dolgozik a felmerült akadályok leküzdésében. Az
iskola kötelessége a családdal szemben az, hogy tekintettel kell
lennie a családi életre. A tanító ne elszigetelt lényt lásson a gyer-
mekben, hanem a családi életnek egyik cselekvő elemét. Tehát
az az elv, hogy a tanítónak együtt kell működnie a családdal,
új értelmet nyer. A tanítónak jól meg kell ismernie tanítványainak
szüleit. Azonkívül támogatnia, felvilágosítani kell őket a gyermek
javára. -

A szülői értekezletek falun nehezen valóstthatók meg, mert
ezeken rendszerint csak a jól tanuló gyermekek szülei jelennek
meg.. Ezért szerintem sokkal helyesebb az, ha a tanító a szülői
értekezletek helyett maga keresi fel a gyermek szüleit és ott
beszélgetés közben rávilágít a gyermek jó és rossz tulajdonságaira.
Azonban -itt arra kell vigyázni, hogy ezek a látogatások ne



legyenek terhesek a szülőkre és ne menjenek a tekintély rová-
sára. Fel kell ismernie a tanítónak, hogy látogatásával nem jött-e
rosszkor, mert ilyenkor a legjobb tanács is falrahányt borsó.

A szülői értekezleten csak általános hibákat boncolhatunk,
m.~rt ha megmondom a szülőnek gyermeke hibáit a többiek előtt,
akkor haragot szerzek s rossz indulattal vádolnak meg. Talán elő-
nyösebb is, ha a tanító nem a közösséggel, hanem az egyes szülők-
kel külön-külön beszéli meg az ügyes-bajos dolgokat.

Kitünő alkalom a szülői ház és az iskola közötti viszony ki-
alakítására, elmélyítésére a tanulók munkáiból rendezett kiállí-
tások, valamint az iskolai ünnepélyek és színjátékok rendezése,
.amelyek egyaránt alkalmasak arra, hogya szülőket megnyerjük
.az iskolának.

Sok nehézséggel kell megküzdenie a tanítónak, mert szárnos
család így nem csak kétségbe vonja, hanem egyenesen keresztezi,
sőt megsemmisítheti az iskola nevelő rnunkáját. Sokszor tapasz-
talhatjuk, hogya volt növendékeink, akik fe1serdülnek, nem köszön-
nek s meg sem látnak bennünket.

Sok szülő úgy készíti el gyermekét az iskolai életre, hogy
alaposan elveszi a kedvét az iskolától és a tanítótól egyaránt.
Sokszor lehet hallani, amikor így ijesztgetik a gyermeket: »Várj
csak, nem lesz ám mindíg ilyen jó dolgod. JövŐre iskolába kerülsz
-és ott a tanító majd ráncba szed !« Képzelhetjük, milyen lelki
állapotban keresi a szegény gyermek a kapcsolatot az iskolával,
tanítóval. Évelején ott áll a tanító negyven-ötven vagy még több
gyermekkel szemben, akiknek csak életkorát, a nevét, lakáscímét
s a szüleinek foglalkozását ismeri. Negyven-ötven megfejrendő
rejtély, melynek ki kell lesni a lelkületét. Ki kell lesni, mert az
így előkészített gyermekek nagyon bizalmatlanok. Nem hiába rémit-
gették őket az iskolával, tanítóval.

Sok szülő elküldi gyermekét az iskolába és tovább nem
törődik azzal. Sok más szülő meg csak azért foglalkozik az
iskolával, hogy a tanítót bírálgassa. Gyakran lehet hallani ilye-
neket: »Edesapám! A tanító úr megbüntetett! Már megint? --
S miért? - Nem tudom. Másokat is megbüntetett? Nem! Hát
mindíg csak éppen veled van baja? Úgylátszik, téged nem szívlel !
Majd megmondom neki a véleményemet!« s ehhez hasonlókat,
'közben különféle jelzőkkel látja el a tanítóto

Akiknek a gyermeke jól tanul és halad, azoknak a szemében
minden rendben van. A többiek viszont nem hazudtolhatják meg
gyermeküket, a tanítót okolják, hogy a- gyermekük nem tud. Akár
büntetésről, vagy másról van szó, mindíg a tanító a hibás. A-z is
baj, ha nem ad házi feladatot, mert akkor azt mondják, hogy nem
törődik a gyermekkel. Az is baj, ha ad, mert akkor azt hajto-
gatják, hogy mit is csinálnak az iskolában, -ha -rnég otthonra is
akad munka.

Akad szülő, aki azt mondja, mikor felvezeti iskolába gyerme-
két, hogy csak tessék jÓ keményen bánni vele és megbüntetni;
mások viszont s nem ritkán ugyanaz, felháborodva jön az isko-
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lába, hogy az ő fiát bezárják, pedig nem csinált semmit és ez;
biztos, mert saját maga mondta.

A tanítónak feladata tehát, hogy a szülőket közelebb hozza
az iskolához. Ismerje meg tanítványait és azok szüleit s szép-
szóval, rábeszéléssel próbálja nevelni őket. Nagy igazság az, hogy
aki megnyerte magának a gyermekeket, az meghódította a szül őket,

, is: Minden alkalmat meg kell ragadnunk, ahol .a szülőkkel talál--
kozhatunk pl. földmíveskörben, egyesületekben, stb., hogy meg-'
nyerjük őket az iskolának, mert ezzel csak könnyebbé tesszük
a munkánkat. Nem egyszer tapasztalhatjuk, hogy ilyen beszélge-
tések után a rosszabb tanuló is nagyobb szorgalmat mutat s-
ilyenkor érezhetjük a szülői ház támogató hatását. '

A kölcsönös megértés kialakítására mégis legalkalmasabb az,
ha a tanító elmegy a szülői házba. Ha beteg valamelyik tanít-
ványunk, látogassuk meg otthonában. Az ilyen emberbaráti tény-
kedés alkalmat ad arra is, hogy megismerkedjünk tanítványaink
családi életével és gazdasági viszonyaival. A tanítványok megláto-
gatása otthonukban azért is jó, hogy a szülők lássák, hogy a
tanító nem közömbös gyermekükkel szemben.

A tanító és a szülők személyes jóviszonya előfeltétele a
gyümölcsöző, oktató tevékenységnek és nevelő munkának. Ha a.
szülők tudják, hogy gyermekük jó kezekben van, s ha érzik.
hogy a tanító minden erejét a gyermekek nevelé sének, tanításának
áldozza, akkor nem lesz áthidalhatatlan akadály az iskola és a
szülői ház között.

A szülők nevelésére legalkalmasabb az anyák napjának a
megtartása. Itt látja a szülő, hogy az iskola nemcsak tudását gyara-
pítja gyermekének, hanem a szülők iránti tiszteletet és szeretetet
ápolja. Itt kell rámutatni a tanítónak arra, hogy az iskola és a
szülői ház között a legtökéletesebb harmóniának kell lennie. Erez-
tetni kell a szülővel azt is, hogy az iskola a szülőkkel egyetemben
egy célért, gyermekeik boldogulásáért munkálkodik. Kevés az
iskola munkája a szülők támogatása nélkül. Egymás munkáját,
rontaniok nem szabad, mert a gyermek a két út közül a harmadik"
rosszabb útat választja. Nem fogad szót szüleinek, tanítóinak.
észreveszi azt, hogy ezek egymással nincsenek jóban, hallgat a
harmadikra. mert itten ellentéteket nem lát.

Én hiszem azt, hogy ha a szülők ezt a közös munkát felisme-
rik és közelebb tudjuk őket hozni az iskolához, akkor teljes lesz
nevelői és tanítói munkánk, Hibázik az a tanító, aki csak arra
törekszik, hogy gyermekei minél többet tudjanak, és a neveléssel
keveset törődik. Egy jól nevelt, hazafias, önérzetes ember hasz-
nosabb polgára lehet ennek a hazának, mint a nagyon okos,
neveletlen és mindennel megalkuvó. "

Arra kérem a jó Istent, hogy tanító kartársaim találják meg
az együttműködést a szűlőkkel, hogy így karöltve lerakhassuk
a jövő Nagymagyarország alapjait, s akkor mi is elmondhatjuk
Széchenyivel : »Magyarország nem volt, hanem lesz !« Adja Isten.
hogy ez minél előbb bekövetkezzék!



A Györ szab. kir. városi evangélikus egyház
-oktatásügye az ösmultban.

Töredékes' feljegyzések az egyházközség hajdani
elemi- és latiniskolájáról. *)

Részben írásos. részben közvellenül szerze'tt adatokból összeállította:
Benedek Vince ny, igazgató. '

Az ősrégi győri, hajdan »nagy győri« evangélikus egyház-
község kultúrérzékéről beszél az, a tény, hogy az oktatásügyet
mindenkor lelkesen felkarolta, hódolva amaz elvnek, hogy: »elvész
a tudománynélkül való nép«, Kultúrtörténeti szempontból talán
nem lesz érdektelen, ha a győri evangélikus egyházközség hajdani
elemi iskolájáról és az egyházközség kebelében fennállottés az
egyházközség által' fenntartott' latin iskoláról (algimnáziumról)
e becses lapok hasábjain megemlékezem. Ez a két tipusú iskola,
mint az egyházközség közös kultúrintézménye, mindenkor SZ9rOS
kapcsolatban állott egymással; ez adja magyarázatát, hogy
együttesen foglalkozom a két intézménnyel.

A győri evangélikus egyházközség iskoláj, különösen a türelmi
parancs után, amikor békésebb napok derültek az egyházközség
életére, indultak újabb virágzásnak. A népiskolai tantárgyakón
kívül, alatiniskolai tantárgyak is előadásra kerültek. A tanítást
jeles tanerők látták el, akik közül többen országos hírre emel-
kedtek. 1783-ban hívta meg az egyházközség Zathureczlcy Sámuelt
orgonista és elemiiskolai tanítónak. Ez a kiváló férfiú félszázadon
át (1836) ritka buzgósággal vitte kettős hivatalát s ezzel nagy köz-
becsülést és szeretetet vivott ki magának. Nevét időtlen-időkig
őrzik gyönyörü énekszövegei és melódiái. Az első évben a kezdő
fiú- és leányosztályt vezeti, míg a mellette müködő Schonielder
.János a haladottabb fiú- és leányosztályt vezette s egyben a latin-
. olvasást is tanította. 1785-ben Zathureczhy Sámuel már csupán
leányokat tanít, míg mellette Szűcs István (1785-1787.) az összes
fiúosztályok vezetését veszi áto

Zathureczky Sámuel oldala mellett működtek később, több-
kevesebb ideig, mint fiútanítók: Klutsooszhy András, Mapr

*) Mindig tanulságos 'a mult küzdelmeinek ismertetése, vizsgálata, különösen
a művelödés terjedése és Ieilödése terén. A mult elmélyedésre indít, megbecsülésre
buzdít és lelkesít. Különösen a reformáció idejének küzdelrnes évei, az elnyomatás
után ébredező evangélikus öntudat és szellem erősödése teremt a távoli rnultban
is néha csodálatos egyszerű eszközökkel is nagy alkotásokat a művelődés terén.
Aki például nem ismeri a győri evangélikus egyházközség viszontagságos multiát,
annak sejtelme sincs arról, hogy ez az egyházközség rnilyen nehéz és csodálatos
küzdelmet íolvtatott azért, hogy ti 'művelődésnek áldozhasson. Ebben a tekintetben
talán egyedülálló az ország íelekezetei között. Különösen érdekessé teszi ennek a
multnak megismerését. ha olyan ernber tária fel előttünk annak történetél. aki
patriarchai kerban is üde, élénk szellemi elképzeléssel megáldott lélekkel. szorgos
adetkutatássa! közli velünk a mult eseményeit, amelyek közül nagyon sokat szemé-
lyesen hallott régi emberek elbeszéléseiből, igen sokat pedig személyesen át is élt.
Ilyen tollal tárj a fel előttünk Benedek Vince Gvőr oktatásügyének a multiát. Cikke
azért figyelemreméltó. (Szerk.)
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Sámuel, Beke Márton, Pinthér János, Barabás Károly, Skita Mi-
hály, aki 1797 -1830-ig, tehát 33 évig működött.

1825-ben a tanerők száma eggyel megszaporodik. Gpőrp And-
rás (a költő Győry Vilmos apja) választatott meg az első fiú és
leányosztályok vezetőjévé. Ekkor Zathureczky Sámuel a felső leány,
Skita Mihály pedig a felső. fiúosztályban működött. Skita Mihály
1830-ban elhalálozván, utódjául Bolla Mihályt (a neves muz.si-
kus és ezer mester Balla Gábor apja) választotta meg az egyház-
község fiútanítóvá, aki 1830-tól 1867-ig működött. Kiváló tanító
s megalkuvás nélküli, egyenes magyar ember volt.

1836-ban Zathureczky Sámuel is elment a minden halandók
útján, aki után Holczhammer István következett. - Győry András
1846-ban történt lemondása után Posszert János somorjai tanítót
hívta meg az egyházközség, aki 1846-1878-ig működött az egy-
házközség körében.

Az elemi iskolai énektanítást az egyházközség karnagyai lát-
ták el, akik sorrendben így következtek: Schmied Eduárd, majd
Bruch Henrik és Berecz Imre, a kiváló orgonista, karvezető
és zenepedagógus. Berecz Imre született zenei tehetség és kar-
vezető volt, kr' mint ilyen, .a gimnázium ifjaiból alakított ifjú-
sági énekkarával sok tetszést aratott.

A rajzet és szépirást T'urcsánpi Adolf, a tornát Benedek Adolf
tanította. .

1862-bcn a két felsőbb elemi osztály tanítójává Péterjy Sán-
dor választatott meg, míg Bolla Mihály a két alsóbb fiúosztály
növendékeit tanítja. Péterfy Sándort 1865-ben a budapesti evan-
gélikus egyház hívta meg tanítójául, kinek utódja Czechmeiszter
István (később Cserhalmi) lett. Itt meg kell említenem, hogy Péter-ly
Sándort örök büszkeségének tartja a győri evangélikus iskola,
mint olyant, aki a győri iskola falai közül indult el a dicsőség
útjára s ezen haladvar önerejéből jutott el a népszerűségnek,
a közbecsülésnek arra a magaslatára, amelyre a kiválasztottak
közül is csak kevesen juthatnak fel. Ennek a nagy megbecsü-
lésnek azzal adta bizonyságát az egyházközség, hogy belekap-
csolódott abba a mozgalomba, amely Péterfy Sándor emlékét
művészi márvány táblával óhajtotta megörökíteni. A művészi
emléktábla az új fiúiskola-homlokzati falán hirdeti örök időkre Pé-
terfy Sándor emléket.

Czechmeiszter István is maradandó érdemeket szerzett mű-
ködésével. A pedantériának és szorgalomnak TIlegtestesítője volt.
Ifjúsága s a tanítói pályára lépése abba a korba esik, mikor a
magyar állami közoktatásról - állami élet hiányában - szó sem
lehetett. Csak az egyes. egyházak élesztgettek a népoktatásnak
pislogó mécseit, a maguk sajátos céljainak megfelelően, némi
általános ismeretek nyujtása mellett. Cserhalmi István hivatását
szerető, lelkes tanító volt, akinek iskolája templom volt, ahova
oldott saru val lépett.

Az 1867-ben elhalt Bolla Mihály helyébe egyelőre helyettes-
nek Benedek Adolf került, aki rövid ideig tartó helyettesítés



-után véglegesíttetett. Benedek Adolf a gyakorlati tanításnak való-
ságos mestere volt. Az elvont dolgokat is könnyed modorban tudta
-elsajátíttatni növendékeivel. Nagy kedvvel foglalkozott a termé-
szettudományokkal. A fizikából a népiskolák számára előír-t anyag
tanításához saját maga készített e célra berendezett műhelyébeu
kísérleti eszközöket, amelyekkel megyeszerte ismert nevet szerzett
magának tanítói körökben. Sűrűn kapta a megrendeléseket, úgy
a városterűleti, mint a vármegyei iskolákból. Igen szép és nagy
-értékű ásvány- é s csigagyűjteménye volt, melynek »megtekintésére és
tanulmányozására középiskolai szaktanárok is többször jártak nála«.

Egyré zt a túlnépesség miatt, másrészt és főképpen, hogy
elemi iskoláit minden tekintetben a kor színvonalára emelhesse az
egyházközség, a túlnépes osztályokat szétválasztotta s immár hat
osztályúvá fejlesztett népiskolájában, úgy a fiú, mint a leány-
osztályokban, négy-négy tanerőt alkalmazott.
. 1886. előtt a Győrhöz tartozó Szabadhegy leülvárosban nem

volt evangélikus elemi iskola s így az ottani szűlők más felekezeti
iskolába voltak kénytelenek gyermekeiket küldeni. 1866-ban az
egyházközség itt rendes tanítói állást szervezett. A vegyes iskolá-
nak első tanítójául: Benedek Jánost választotta meg, a veszprém
megyei Vanyoláról az egyházközség közgyűlése. Benedek János
haláláig, 1892-ig működött s végzett érdemes nevelői és missziói
munkát. Érdemei elismeréséül 1. Ferenc József király, egyházi
hatóságának ajánlására a koronás ezüst érdemkereszttel tün-
tette ki.

Fentebb ismertetett iskolája mellett fenntartott az egyház-
község latiniskolát (algimnáziumot) is, vagy, mint akkor nevezték:
grammatikát és syntaxist, két tan erővel. 1849 előtt, - mely esz-
tendőben a győri evangélikus egyházközségtől temploma, iskolája
és szabad vallás gyakorlata elvétetett, - több mint másfélszázadon
át volt az egyházközség kebelében latiniskola, amint erre már
Szenczi Molnár Albert hivatkozik. 1783-ban az evangélikus egyház-
község újra megalakulván, nem késett még azon év november
havában elemi iskolájával együtt egy latiniskolát is nyitni egy
tanár vezetésével. Ez a tanár Stelczer Dániel volt. Az iskola 1790-
91-ben egy másik tanárt is nyervén Raits Péter személyében, meg-
alakult az algimnázium, melyet a győri egyházközség teljesen a
saját gondnoki pénztárából tartott fenn és látott el minden szük-
ségesekkel.

1795-ben az algimnázium Szeredi Kooács József alapítványa
folytán, tápintézetet (convictust) is nyert, melyben 10-12, sőt
időnként még több szegény tanuló élelmezést kapott évenként.
Az időközben bekövetkezett pénzválság ezen alapítvány tőkéjét
annyira csökkentette, hogy csak többrendbeli kegyes adományok
pótlásával tudott eredeti céljának megfelelni. Az ösztöndíj ala-
pítványokkal kapcsolatban meg kell emlékezn em az úgynevezett
alumneumi intézményről. Ez tulajdonképpen abban állott, hogy
két-két szegénysorsú győri evangélikus diák felváltva, mindennap
más és más evangélikus esaládnál kapott ingyen ebédet s minthogy
ilyen jótékony család több is volt, íly módon 8-10 szegény fiút
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is el lehetett látni, mert ugyanarra a családra így is csak néhány-
hét múlva került újra sor. Ennek a vándorrendszernek az első-
esetéről 1790-ben beszélnek, a gyülekezet jegyzőkönyvei. Az ebéd-
adás eszméje ez évtől kezdve mind jobban meghonosodott, úgy,_
hogy 1793-ban már hat diákot láttak el így és azután ez a dolog
általános jótéteménnye vált. A Szeredi Kovács-Iéle alumneum el-
nevezése után lassankint átváltozik convictussá, míg alumneurnnak,
azt a fentebb vázolt vándor-étkező szervezetet nevezték.

Egy másik jótevője az iskolának Steiezer Dániel, aki 33. évi.
rnűködését azzal is megörökítette, hogy .a győri szegénysorsú.
árva fiúk kitaníttatására alapítványt tett. Stelczer Dániel 1823.
évi áprílis hó 7-én alkotott végrendelete értelmében »Dániel« nevű.
egyetlen fiának halála esetére, utóörökösül az egyházközséget.
jelölte olyképpen, hogy az alapitvány kamataiból egy, vagy több-
árva, jóeszű, anyagilag nem tehetős győri fiú segélyeztessék addig"
míg tanulmányait be nem fejezi; az alapító családjabeliek azonban
mások felett előnyben részesülnek. Az alapító egyetlen fia 1829-
ben elhalálozván, nem forgott fenn akadálya annak, hogy a kamatok
évente kiosztassanak. Ez' idő óta, sok győri evangélikus vallású
tanuló nyert évente tekintélyes segítséget tanulmányainak folyta-·
tására. Később más alapítványok birtokába is jutott az iskola.

A tanrendszert illetőleg, ezen intézet mindenkor a többi evan-
gélikus gimnáziumokkal egyenlő szervezettel bírt; régebben hat
évi, utóbb négy évi tanfolyammal. Hajdan a latiniskolában a tan-
tárgyakat latinul tanították. Az 1841-42-iki tanévben már minden,
tantárgyat magyarul tanítottak, s a latint, csak mint önálló tudo-
mányt adták elő.

Régebben az intézetet sűrűn látogatták a felső vidékrő], a
magyar nyelv tanulása kedvéért, legtöbbször csereképpen idejött.
német és tót ajkú tanulókí s e réven ez a kis gimnázium a magya-·,
rosodásra nem éppen jelentéktelen hatással volt.

Az algimnázium az abszolutizmus idején felfüggesztette mű-
ködését. 1861, június 2-án elhatározta az egyházközség, hogy az:
algimnáziumot újra megnyitja. Ekkor az intézetben két tanár mű-
ködik (1., IL, és Ill. IV. osztályokban), Hajcsánvi János neves
lovászpatonai lelkészt választják meg igazgatóvá, aki azonban
nem fogadta el a meghívást. Ekkor lett aztán Gayer Sámuel, a
jeles tudós, igazgató; mellette pedig az 1. II. gimnáziumi osztá-
lyokban tanár, réthei Fadgyas Pál, aki Gayer halála után igaz-o
gatója lett az intézetnek, egészen a gimnázium beszűnéséig.

A gimnáziumban keletkezésétől beszűnéséig, összesen 17 tanár
működött, akinek mindegyike jeles képzettségű tanférfiú volt;
Tanárai így következtek egymásután: Steiezer Dániel, Raits Péter"
Nagy Pál, Kis János, Németh László, Vecsey Sándor, Erdélszky
Mihály, Barla Mihály, Erdélszky Mihály (másodízben), Petz Leo-
pold, Turcsányi János, dr. Gödörházi Gödör József, Kebeley Péter,
Petz Leopold (másodízben), Trattner János, Geyer Sámuel, réthei
Fadgyas Pál.

Ezek közül különösen kiváltak: Steiezer Dániel, mint igazgató,
és tanár, aki 1785-1819-ig, tehát 30 éven át működött nyomot.



hagyó munkássággal a kis gimnáziumban. Nevét, mint már jelez-
tük, azzal is megörökítette, -hogy ösztöndíj-alapítványt tett szegény-
sorsú fiúk kitaníttatására, '

Működésével szintén kiváló nyomot hagyott .a tudós Petz Leo-
pold, ki két ízben is volt az algimnázium igazgatója.

Kis János, a magyarságáról híres író és költő, akit később a
dunántúli evangélikus, egyházkerület. _.supenintendenssé választott;
meg, 1839-ben kir. tanácsosi kitüntetést is nyert. Emlékét az egy-
házközség székházának homlokzati falában, a »Magyar Orvosok
és Terrnészetvizsgálók« győri nagygyűlése alkalmából (1874.) be-
illesztett márványtábla őrzi ezzel a felírással : »Itt tanított Kis.
János 1795.« - , '

Turcsányi János, aki 40 éven át: 1819-1860-ig működött,
kiváló sikerrel, szeretve és tisztelve tanítványaitól. Hálás tanítvá-
nyai és tisztelői sírkövet is emeltek neki a Győr-.belvárosi
temetőben.

Dr. Gödörházi Gödör József, a későbbi szendi evangélikus
lelkész. Érdemes a feljegyzésre, hogy Gödörházi GödörJózsef~
mikor a németországi egyetemeket, nevezetesen: a tiinbingai és
jénai egyetemeket látogatta, közelebbi ismeretségbe került Goethé-
vel, a nagy német költővel. Ez az ismeretség később mélyült és
barátsággá fokozódott. Az ismeretség akkor sem szakadt meg,
mikor Gödör -Iózsef hazakerült, mit bizonyít az is, hogy állandó
levelezésben állottak egymással. E réven Gödör Németországban
sok befolyásos összeköttetést szerzett. Ezek az összeköttetések
csak növekedtek, mikor a híres Goethének közeli rokonát, unoka-
nővérét, Eckhardt Emiliát nőül vette, mint szendi evangélikus
lelkész. Gödörék nevelt leányának Groszbauer Ceciliának ,(férje-
zett Cser János volt szendi tanítóval), még élő leánya, Cink Fe-
rencné őriz egy pecsétnyomot, mely állítólag Goethe-é volt. Az
is említésre méltó, hogy Göndör János szendi egyházának valóságos
gondviselésszerű férfia volt. Mikor 1856-ban augusztus 30-án egy
borzasztó tűzvész Szendet elhamvasztotta s híveit is koldusbotra
juttatta, Gödör József volt az, aki a falut és egyházát is hamvaiból
feltámasztotta. Gödör József -most érvényesítette igazán külföldi
összeköttetését, inely réven tekintélyes adományt gyűjtött egy-
házközsége és faluja felsegítésére.

Gaper Sámuel, a ritka tudományú tanár 1834-1878-ig mű-
ködött az egyházközség algimnáziumában, soha nem lankadó buz-
galommal. Ezen hosszú idő alatt teljesen' visszavonultan élt,
minden idejét a tudományos kutatásnak szeritelve. Értékes könyv-
tárát, .ásvány-, növény- és fizikai gyűjteményét a gimnáziumra •
hagyta. Az egyházközség kegyelete jeléül siremléket állított neki
a belvárosi köztemetőben.

A gimnázium utolsó igazgatója réthei Fadgpas Pál volt 1860-
1884-ig. Nevezetes volt arról, hogy keze alól jeles mathematikusok
és latinisták kerültek ki. A gimnázium megszünése után, a teljessé
szervezett elemi iskolának is igazgatója lett, 1905-ben történt
nyugdíjaztatásáig. Mint erős magyar, érzésű ember, magyar szel-
lemben nevelte növendékeit. Ez az.i izzó magyar lélek telítve volt
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a magyar történeti erények kultuszával, a nemzet jogaiért, becsü-
letéért való hevülettel. 1906. november 24-é~, hosszú betegeskedés
után hagyta .itt e földi téreket. -

Az algimnázium ügyében jelentékeny változást idézett elő az
1883 :XXX. t.-c.:· az úgynevezett középiskolai törvélip, mely meg-
követelte, hogy a négy osztályú algimnáziumban legalább is 5
tanárt alkalmazzanak. Az egyházközség anyagi szempontból nem
tudott megfelelni ennek a követelménynek s ennek folytán al-
gimnáziumát megszűntette, hogy így elemi iskoláit minden tekin-
tetben a kor színvonalára emelhesse. Külön választotta a fiú
osztályokat, .a leány osztályoktói és fokozatosan minden egyes
osztályt önállósított, csupán az V. és V1. leányosztályokat hagyta
meg egyelőre közösen. Ezzel az intézkedéssei elérte azt a célját,
hogy elemi népiskolája az ország legjobb iskoláinak sorában fog-
laljon helyet.

A gimnáziumon kívül volt az egyházközség kebelében egy
nőnevelő-intézet is, amelybe a györi és Györ-környéki evangélikus
föld birtokos-családok szívesen adták nevelésbe leánygyermekeiket.
A nőnevelő intézet vézetésére Ve csep Rózát, egy Párisban kikép-
zett tanítónőt hívott meg az egyházközség, aki nem egy előkelő
úricsalád leánygyermekeit képezte ki közmegelégedésre. Utána
.Latináhné; ez után pedig Detroit Mária vette át az intézet vezetését.
Az ő működése alatt létesűltek országunkban a polgári leány-
iskolák, melyeknek életbeléptetésévei ezt a nőiskolát az egyház-
község beszűntette.

Befejezésül mellékesen megjegyzem, hogy a győri evangélikus
egyház iskolái már, az 1747-ik évben virágzó állapotban voltak.
Fábry Gergely lelkész, író, a későbbi híres szuperintendens nagy
rendben vitte egyházának és iskolájának ügyeit. 1726-tól kezdve
iskolai naplót vezetett. A győri iskola akkortájban kb. megfelelt
a mai .algimnáziumnak. Az egyes osztályokat a donatisták, gram-
matisták,syntáxisták és phisikusok osztályainak nevezték. Az
iskolában működ őket conrektoroknak nevezték. A conrektori állás
megfelelt a jelenlegi gimnáziumi tanarságnak.

Ezekben mutattam be az ősrégi győri evangélikus egyház-
község hajdani oktatásügyét. Táplál a remény, hogy midőn ezt
cselekedtem, nem végeztem felesleges munkát.

Gyógyházra- érkezett úiabb adományok: Jékfai Görnbös
Sándor Pusztarniske 4 P. vitéz Felkay Sándor Ágfalva 4 P, Papp
Zoltán Rákospalota 5 P. Loós János Rajka 6 P. Somogyi Béla
50 P ll. részlet. Grieszhaber E. Henrik 50 PLrészlet, .özv. Kiszely
Jánosné 50 P ll. részlet. Eddig befolyt 1100·30 P. Kemenesaliai
gyűjtés 947 P.
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MEGJEGYZÉseK
Nem hagyhatom szó nélkül.

1. Az utóbbi időben már többször megpendítették és komolyan
hangoztatják a tanítóképzők és teológiák megreformálását. Szerin-
tem ezeket - a magyar nemzeti egység Iejlődése és teljes kiala-
kulása szempontjából - már a tanítói és :papi pályára menők
megrostálásánál és azok felvételénél kell megkezdeni. Még a
próbaévtől sem kell visszariadnunk.

Az- állami közoktátási tanácsnak (ki van benne közülünk és
van-e benne ev. szakemberünk?) kellene az egész országra szóló
egységes szabálvzatot készíteni. Mert lehetetlen állapot az, hogy
- szigorúan betartott - előzetes tájékoztatás nélkül - a lét-
számig - a jelentkezés sorrendjében, mindenkit felvesznek. Vallás-
erkölcsi és magyar nemzeti százszázalékos hűség szernpontjából

.nem lehet sem az egyházra, sem a hazára nézve közörnbös, hogy
kik lesznek jövendő nemzedékünk nevelői és népünknek vezetői.
Ha egy korcsma, italmérési jog elnyeréséért, csak teljesen megbíz-
ható, erkölcsös, magyar érzésű, anyagilag független egyének pályáz-
hatnak és a pályázók családfájának és magyar állampolgárságának
bizonyítására még az ükapáknak a keresztlevelét is elkérik az
illető hatóságok, akkor még inkább szigorú intézkedéseket kell
tennünk, ifjúságunk és népünk leendő vezetőinek kiválasztásánál,
A relvételnél még, a szülők és nagyszülők származási adatait,
vagyoni viszonyai kimutatását, és nemcsak az egyházi, de a világi
hatóság által kiállított, különösen hazafias magatartást feltüntető
bizonylatot is be kell kérni. Az taníttassa ki fiát tanítónak, vagy
papnak, kinek vagyoni helyzete ezt meg is engedi. Nem akarunk
proletár és anyagi sorsukkal folyton elégedetlen tanítókat és lelké-
szeket nevelni és látni!... Ezzel nem mondom azt, hogy egyes
alacsonyabb osztályú, szegénysorsú, kiváló Istenadta tehetségűeket
egyáltalában mellőzzük.

A katonatisztek csak bizonyos, »kaució« mellett nősülhetnek.
Nem lehetne-e ezt a tanítók" és lelkészek nősülésénel is alkalmazni?
És ha már az egyházi törvényeink értelmében a nősülni szándé-
kozó lelkészek még az eljegyzés előtt - választottukra nézve -
kötelesek az egyházi hatóság beleegyezését kikérni, nem helyén
való lenne-e, ha ezt a rendelkezést a tanítókra nézve is kiterjesz-
tenők? (Az új Egyházi Törvény V. t.-c. 16. §-a 2. bekezdése
szerint »Házaaságkötéséhez a megkötés előtt egy hónappal, a
tanító az esperestől engedélyt kérni köteles.« Szerk.) A fentiek
megvalósítása folytán bizonnyal hiszem, hogy emelkedni Jog a
lelkész és tanító tekintélye is.

2. Híve vagyok a protestáns és r. kat. vegyes bizottság vezér-
lete és irányítása mellett, a magyarhoni országos, egységes ifjú-
sági nevelésnek. Én ismerem a mostani iskolai, nevelési viszo-
nyokat úgy a falvakban, rnint a városokban. Lehetetlen állapotok
vannak! A különböző felekezeti és nevelési irányú iskolák és azok
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ifjúsága a gyakorlati életben nem tud összeforrni az annyira hőn
óhajtott magyar nemzeti egységben. Fólyton kísért a magyar átok,
a széthúzás. Az' a sokféle felekezeti apáca, zárdai, papirendek
által fenntartott és a mi egyházi iskoláink is, külön szeparatisz-
tikus érdekeket szolgálnak. (A mi nevelési rendszerünk nem áll
ellentétben a nemzeti nevelés eszméivel, sem az általános társa-
-dalmi, erkölcsi nevelés követelményeivel. Szerk.) És ha egyes
nevelőkben meg is van a jóakarat, a magyar ifjúságot nem tudják
'testoérhént egy zászl6 alá tömöríteni. Az iskolai személyi és dologi
költségek, tanítói nyugdíjjárulék stb. terhe és azoknak az egyház-
lenntartó hívektől végrehajtása oly nagy súllyal nehezedik ránk és
.oly sok kellemetlenséggel jár, hogy az az egyház fenntartását
veszélyezteti és a híveket a szekták karjaiba kergeti. \

3. Emlegetik az Apponyi-Iéle 1907. évi 27. t.-c.-et, mely oka
lett volna a nemzetiségek elégedetlenségének. Hát leszögezem itt,
-hogy ~em a tőlünk Trianon folytán elcsatolt területen, sem egyetlen
.más or-szágban ily liberális törvény a nemzetiségikisebbségekre
nincs (hisz Jugoszláviában, Romániában az összes iskolákat álla-
mosították egy egyszakaszos törvénnyel és minden községben csak
szerb, illetve román tanító és óvónő müködik), ennél liberálisabb
iskolai törvény, csak nemzeti öngyilkosság volna. Nem az volt a
haj, hogy e törvényt meghozták, ebben a sokat szenvedett hálát-
lansággal találkozó (mert hálát soha nem várhatunk azoktól,
.kiket: agyondédelgettünk) hazánkban, hanem az volt a hiba, hogy
későn hoztuk e törvényt, már 1848. március 15-iki 12. pontban
kellett volna ezt és ehhez hasonlót leszögezni, és szigorúan végre-
hajtani, akkor nem lett volna Trianon. V.

Iskolai
.század

Kertán és
és a XIX .

filiáiban a XVIII.
század közepén.

munka
, ,

vegen
Összegyüj!ötle: ifj. Süle Sándor ev. tanító

A XVIII. század végén nincs ~alami jóhírük a kertai tanítóknak.
Esperesi látogatások alkalmával felvett jegyzőkönyvekben ezeket a
kifogásokat, megjegyzéseket olvashatjuk: " ... a gyermekek igen
gyengék és tudatlanok. (1791.) ... Semmi buzgóságot nem látni itten,
.a gyerekekkel való kegyes katekizálásnak híre sincs, se a minden- ,
.napi szent olvasásnak, szánja meg az Isten ezt a gyülekezetet." (1795.)

Néhány év mulva az 1800-as évek elejéről fentmaradt latin-
nyelven írt egyháztörténet szerintórarendje van az iskolának. De
lássuk, hogyan osztották be napi, illetve heti munkájukat az 130-140
.évvel ezelőtt élő "iskolamesterek" :

Hétfőn délelőtt : éneklés és imádság után Hübner históriái közül
egy magyaráztatik, erre leckézés tartatik.

Délután: éneklés és imádság után a szokott leekézesek foly-
fattatnak.

Kedden délelőtt, mint hétfőn. Azonkívül mindennap az írásban



.nérnellyek gyakoroltatnak, a jobbak és közönségesek egy rövid szent-
irásbeli mondást tanulnak.

Szerdán délelőtt: éneklés és imádság után egy lecke mondatik,
azután katekizáció tartatik és egy rövid dictum előtt a számvetés
mesterségére oktattatnak.

Délután szabadság.
Csütörtökön délelőtt, mint hétfön : délután hasonlókép~n.
Pénteken is e szerint délelőtt és délután.
Szombaton délelőtt valamint szerdán. Azonfelül a gyakorol-

iabbak az énekek felkeresésére, a kisebbek pedig a számok ismeré-
.sére vezetletnek.

Délután szabadság.
A fent jelzett egyháztőrténet szerint semmi előírás nincs a kertai

.ískolatenítók részére. Adventtől husvétig folyik a tanítás délelőtt 3,
-délután 2, heti 26 órában.

Az 1844-ik évi feljegyzés szerint az oskola kezdete többnyire
december eleje, vége pedig május kezdete. Rendesen husvét után
.3-ik vasárnap tartatnak a kertai ev. gyermekek "próbatéte". Az iskolai
.idő naponként sok, délelőtt és délután 4 órára terjed. Hiszen kevés
idő alatt is sokat lehet tanulni tanult, ügyes és józan tanitótól. Adj
Isten ilyet sokat Kertának is. Az iskoláról a következőket tudjuk:

. szűk. alacsony és sötét, s csaknem nem érdemes arra,' hogy isko-
Jának neveztessék. A tanító oktatja növendékeit a vallás elemeire
Luther Márton Kis-Kátéia. Illyés: Keresztény "ABC-je, s az Úiabb
Bibliai Történetek .szerint. Tanítja őket egy kis Föld leírásra, Hazai
Történet-írásra, Egészség Tudományra, Természettanra, Számvetésre.
:Írásra, Olvasásra, nagyobbrészt Edvi Illés "Kézikönyve" sz'erint.

Az iskolai munkára nézve legérdekesebb feljegyzést, illetve
kézíratot 1862. dec. 8-ról találjuk. László János tanító .Leckerendet"
készített a "Tanoda" részére s e szerint végzik a kertai ev. gyüle-
kezet és filiáinak tanítói munkájukat. Lássuk ezt teljes egészében:

Leckerend, a .s.: ev. elemi tanodában
az 1862/63-ik iskolai évben.

Hétfőn délelőtt.

C I-ső óra
'1 4/8 óra: Éneklés.
I Imádkozás.

Evés.
4/8 óra: Az alsó osz-

tály a fali
táblán han-
goztatvá ta-
nul, a közép-
és felső-osz-
tály könyv-
ből olvas.

II-ik óra I
2/8 A közép- és felső-

osztály könyvnél-
kül leckézík.

3/8 Bibliai-történet.
3/8 Egyhéztörénelem.

III-ik óra
2/8 Egészségtan.
2/8 Diktum, éneklés,

ima.
418 Irás.
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Délután
4/8 óra: mint dél- 2/8 mint délelőtt II-ik I 6/8 Nagyobbakkal

előtt. óra, azaz: könyv- fejbeli számvetés.
4/8 óra: mint dél- nélküli leckézés. kisebbekkel

után. 4/8 Mathematikai számjegyek is-
földrajz. mertetése. I

2/8 Magyar nemzet 2/8 Erkölcsi versek, s
története. illedelmi szabá- ,

I lvok.
Kedden délelőtt.
Mint hétfőn. 2/8 mint hétfőn. I 2/8 Palesztina föld-

3/8" " rajza.
3/8 Általános világ- 2/8 Diktum, éneklés,

történelem. ima.
4/8 Irás.

Délután.
4/8 óra: mint dél- 2/8 mint hétfőn dél- 6/8 A felső- és közép-

előtt. után II-ik óra, azaz osztály számot
4/8 óra: mint dél- könyvnélküli lee- vet a táblánál.

után. kézés, 2/8 Erkölcsi versek'
4/8 Természetrajz. és illedelmi sza-
2/8 Magyar nemzet bályok.

története.
Szerdán délelőtt.
418 óra: mint héttőn. 2/8 mint hétfőn. I Mint hétfőn a III-ik
4/8 óra: mint hétfön. 2/8 Keresztyén órában.

ábécé.
218 Kis-ésNagy-káté.

Délután.
Szabadság. 818 Énekmelódiák. s énekszámok keresése.

2/~ Calligraphiai és ortogrephiai gyakorlat
krétával, a számozó táblán.

4/8 Sza bad s á g. -
Csütörtökön délelőtt.
Mint hétjőn délelőtt.I Mint hélfőn délelőtt I Mint kedden a IlI-ik

_ a I1-ik órában. órában.
Délután.
4/8 óra mint délelőtt., Mínt hétfön délután a II-ik és Ill-ik óra.
4/8 óra mint délelőtt.

Pénteken délelőtt.
Mint hélfőn délelőtL/ Mint kedden délelőtt \ Mint kedden a III-ik

a ll-ik órában. órában.
Délután.I Mint délelőtt. I Mint kedden délután II-ik és III-ik óra.



Szombaton délelőtt.
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I

Mint hélfőn délelőtt. 2/8 mint hétfön. Mint hétfön a lIl-ik
1/8 Keresztyén órában.

ábécé.
4/8 Kís- és Nagy-káté.
1/8 A következő va-

sárnapi evangé-
lium magyarázata.

Délután.
Szabadság. I Mint szerdán délután II-ik és III-ik óra.

A "Leckerendbe~" felosztott égy heti 36. illetve félévi 936 tan-
órának összeállított átnézete is megtalálható :

1. )skolai könyörzésekre és evésre

II. Könyvből és könyvnélküli lecké

a) Egyháztörténelem .
b) Bibliai-történet . .
c) Ker. ébéce s evange

Ill. Vallásos d) I.<.is-és Nagy-Káté
tárgyak- e) Eneknóták

ra. f) Biblia-esmertetés .
g) Diktumok . . . .
h) Erkölcsi-versek. .
i) Palestina földrajza

a) Magyar nemzet' törte
b) Világtörténet. .

IV. Világi c) Egészségtan . .
tanokra. d) Mathem. földrajz

e) Természetrajz
f) Számtan

g) Irás . .

V. Szerdai s szombati szabadságra

Hetenkénti I fél éven /iti
ó r fl

5 130

kre. 74/8 195

6/8 )1 4/8
'-lium 4/8 I1

2 ~ 94/8 247
4/8 t1 4/8

1 4/8
6/8 J

.nete 1 l
6/8 I

6/8 I
1 ~II 286
1 I!3
3 4/8

lJ
3 3 78

Összeg I 36 ~ 936

Hogya heti. illetve félévi tan órák számát a fentiek szerinl osz-
totta be a \tanító. arra nézve. részletes magyarázatot is ad az olva-
sónak "Jegyzések az 1862/63-ik évi "Leckerend" némely tételeire"
CÍm alatt.

[. A tanítványok nálam három osztályba vétetnek. Ú. m. :
7. 8 évesek: alsó-osztály.
9. 10 évesek: közép-osztály.
ll. 12 évesek: felső-osztály.

2. Bibliai történet négyszer tárgyaltatik egy héten. mive] csak
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1/2 évre veheIni az egész tanidőt. s mivel csak így adathatik elő-81
kéz-ikönyvben foglalt 104 történet.

3. "Keresztyén ábécére" egész héten ál csak 1/2 óra, azért:
mivel ez minden évben adatik. s így mint ismerős tárgyat újra
tanulni nem, csak ismételni kell. ,

4. "Kis és nagy Kétéra" egész héten át 1 óra inkább kevés.
mint sok; de nálam elegendő, mivel minden évben bőven tárgyalom.

5. Eneknótákra hetenként 2 óra - fél éven át pedig 52." E
szerint minden .órára egy éneket véve, legalább is lehet 52 éneknótát
tanuItatni.

6. Világtörténetre. egészségtanra. egyháztörténelemre egyenként
3/4 óra kevésnek tetszik, de én ki jövök vele.

7. Földrajz és természetrajz hetenként 1-1 órában adatik
nálam, valamint a magyar nemzet története is. '

8. Számtanra 3.
9. Írásra 31/2 órát szentelünk, de ha vesszük, hogy itt észt és

kezet kell művelni s foglalkoztatni; akkor inkább kevés, mint sok
ezen idő.

10. Szerda és szombat délutánt némelyek egész-, én csak fél-
szabadságra engedern.

11. Hogy a vallásos tárgyakra 91/2 órát, a kevesebb szárnú
világi tanokra pedig 11 órát adok hetenként. onnét van: mert a
vallástan minden évben, a világi tanok nagyobb része pedig minden
második évben kerülnek tárgyalás alá.

Az iskolai munkát, mint már előbbi feliegyzésekböl tudjuk.
nyilvános "próbatétel", illetve vizsga zárta be. Az 1866-ik esztendő-
ről maradt fenn erre nézve egy kézirat.

Iskolai nyilvános próba
a --------- -. ágo h. ev. gyülekezet' iskolás növendékei részéről,

1866-ik évi május hó 27-én d. U.

1. Éneklés, imádkozás s alkalmi üdvözlés nyitja meg a próbát,
Ennek folytán tárgyaltatnak :

2. Leckézés könyvböl, azaz: betűismeret. hangoztatva, s írva-
olvasás az l-ső osztállval. solvastatás a Il-ik és III-ik osztállval.

3. A keresztyén hittan elemei: a "KeresztYén-Ábéce" szerint.
4. Dr. Luther Márton Kis-Kétéia Wendel H. értelmezése kísé-

retében.
5. Bibliai történetek, éspedig

a) Az Ö-szövetségiekből a teremtés korától Zsidóország
- kétfelé oszlésáig = 50 történet. -

b) Az Ui-szövetséziekböl : a kézikönyv 1-40 számáig.
c) Ezzel kapcsolatban:' Palestina földrajza.

6. Egyháztörténelemből: a reformátió kora, leginkább Luther
életrajza. '

_ 7. Világtörténelmi kalászok : Kriszlustól Amerika felfedezéséig.
8. Honi történelemböl : a vegyesházi kírálvok korszaka.
9. Földrajzból : Európa részletes, a többi földrészek általános.

ismertetése.



10. Természettanból ; a világosság, víz, tűz.
ll. Természetraizból.: a növény- és ásványország.
12. Gyakorlat számtan főből és táblán: a rendes és visszás

hármas-szabályig.
13.Éhekdallamok~ zengedezése : ,a 9, 14, 34, 38, 47,57,61,62"

70, 99, 120, 166, 202, 233, 234, 2'40, 283,""292, 304,-352,' 353, 354"
455, 470, 472, 477, 479, 497, 561, 570, 584-ik szám alatti énekek közül.

14. Irkák felmutatása.
15. Bibliai .ezentkőnvvek elősorolása. s egyes helyek felvetése;

diktumok s imák.
16. Szavalmányok, s erkölcsi versek.
17. Köszönettétel, éneklés s imádság zárja be a próbát.

EGVEStJLETI ÉLET -HIVATALOS RÉSZ
A Zalai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház-

megyei Tanítóegyesület megalakulásának
100 éves évfordulója.

Irla : Szász András, la~ílóegyesületi elnök.

Az idő folyton pergő homokóráján egy homokszem csupán
100 esztendő. Az egymásra hulló esztendők mélyén - mint az
aranylevelű ősz avarjában egy megholt falevél - sárguló lapok
kopott betűiben elrejtve él az 1938. év szeptember havának 5.
napja. De, amint az őszi avarból újélet csírái fakadnak: a holt
betűk szelleme is életre kel olykor-olykor, hogy az elfelejtett
esemény szívdobogtató nagyszerűsége újra éljen a késői utódok
lelkében. '

Mi --=- a zalai tanítóegyesület tagjai - meghatott lélekkel,
elfogódva állunk az előttünk járt tanítónemzedék nagyszerű_ csele-
kedetének százéves fordulójánál. Az elmultak buzgó hívatásszere-
tetéről, hűséges kötelességteljesítéséről beszél az írott emlék. Úgy
érezzük, tettükben új életre kelnek a holt elődök, hogy mutassák
számunkra az egyházhűség és munkaszeretet áldott mezeire ve-
zető útat. '

Induljunk el a rég megfakult lapok kusza sorai között! NéL
zük, kik s milyenek voltak az előttünk járók:

»Minekutána Nt. Tudós és Tekintetes Horváth Sig mond Zala-
vidéki evang. Esperes úr és Tek. u. n. és vitézlő diskai Diskay
Ferenc Tek. Zala és Veszprém megy ei táblabíró stb .... felügyelő
a kormányaik alatti oskola tanítókat az ön maguk tökéletesbíthetes
s hivatásuknak pontosabbi megfelelhetése tekintetéből egy olvasó
társulatba leendő egyesülésre ser-kentet.ték volna, ezen kitűzött
szent cél felé haladtatás ösztönétől lelkesíttetve a Zalavidéki ey.
Esperességbeli oskolatanítói Rend ugyan 1838. évi ezeptember hava
5.-én Mencshelen Conjerentia tartás végett össze is gpűloén, jelen
voltak: Tisztelendő T. Pataky Pál prédikátor leányfalui. Ur szinyi
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László akali, Sebestyén Mihály nagyvázsonyi, Szábó András kapol-
csi, Sebestyén Ádám zánkai, Seregély István mencsheli, Varga Már-
ton dörögdi, Tőskés István dörgitsei, Horváth Sándor szentantalfai,
Takáts János szepezdi, Zatureczky Lajos öcsi, Szabó András
kisdörgitsei, Kálóczy Sigmond vázsolyi, Mátis Sámuel kővágóörsi
oskolatanítók. Mely alkalommal az egybegyűltek a templomban
az időhöz alkalmazott énekeket elzengedezvén, helpbeli lelkész,
tiszt. Karsay Sándor úr buzgó fohászkodás után azokhoz intézett
célszerű s nevelő beszédében nekik a tudományos és erkölcsi
mívelődést, mint önmagokra és az egész egyházi testületre nézve
gyümölcsözendő legbiztosabbrriódot hathatósan ajánlotta, mint
szinte tanátskozás folytában az oskola tanítói egyesületnek meg-
alapításában és jól irányzott gyámokok Iölhozásában úgy is mint
ideiglenes Elnök résztvenni kegyeskedett. Mely alkalommal az
egyesület által a következő . álláspontok közakarattal hagyattak
helyben és erősíttettek meg:

1. Az Egyesületnek rendes jegyzőre szüksége levén, ezen
hiány Mátis Sámuel kővágóeörsi oskolatanítónak közakarattal
választatása által pótoltatott ki.

2. Hogy az Egyesület kitűzött szép és jótékony céljának
minél nagyobb mértékben megfelelhessen, közmegegyezéssei hatá-
roztatott, hogy minden egyénnek közös és egyenlő kulcs szerinti
hozzájárultával állíttassék föl egy oskola -tanítói kőnyvtár , mely-
nek állandó helyéül' Mencshel tüze tett ki, pénz és könyvtárnok
egyszersmind a helybeli oskolatanító leend, foglalkozásiról éven-
ként számot adandó.

3. A megalapított könyvtárra nézve csak zsenge kezdetéhez
képest némely célirányos és hasznos könyvek megszereztetése
tekintetéből minden egyes tag ezuttal egy rénes forintnak folyó
évben leendő fizetésére köteleztetik.

4. Hogy az időnek a tökéletesbítésére harsányan intő szavára
az oskolatanítói rend fájdalom! szük köréhez, képest is szellemi
tekintetben előbbre haladhasson s magát mindinkább képeztesse a
»Vasárnapi Ujság« című folyóiratnak az egyesület neve alatti

<jár-atása rendeltetett. '
5. Az ujdon alakult egyesület abban állapodott meg továbbá,

hogy ennekutána évenként egyszer Conferentiát. tartanak, melyben
megyénkbeli minden oskola tanító, mint egyesületi tag megjelenni
tartozik, annak ideje iránt a jegyző által minden egyesületi tag
körlevél által tudosítattván.

Végre a jegyző felszólíttatott a végre, hogy az Egyesületnek
létesülését s hozott rendszabályait a legközelebb tartandó nagy-
tiszteletű és -tekintetes esperesi gyűlés elejbe terjessze.

Jegyezte .és kiadta Mátis Sámuel s. k.«
Igy szál a 100 év előtti -megalakulásról felvett jegyzőkönyv,

amelyek folytatólagosan mind a mai napig évről-évre beszámolnak
az egyesület komoly munkájáról. .

Tanítéegyesületünknek szándékában volt e szép .évfordulóról
méltóképpen megemlékezni. A közbejött események azonban ezt
az idei évben lehetetlenné tették. Az újabb terv szerint 1939.
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tavaszán Mencshelyen tartandó közös lelkészi és tanítói össze-
jövetel keretében szándékozunk ezt megtenni.

Lelkünkben él az előttünk járt ősök szelleme, mely hithűségre,
hazaszeretetre : szent szolgálatra buzdít.

Legyen áldote-az ősök emléke!

A népoktatási kar üdvözölte vitéz Imrédy Béla
miniszterelnö köt.

Hétfőn, december 5-én fogadta vitéz 'Lmrédp Béla mirriszter-
elnök a magyar tanítóság képviselőit. Az Egyetemes Tanítószövet-
séget és az Állami Tanítók Országos Egyesületét Galla Endre,
Moldoványi Gábor, Sugár Béla és Kerék Péter, a Katolikus Tanító-
egyesűletek Szövetségét Bajnok Géza és Merva Ferenc, az Orszá-
gos Református Tanítóegyesűletet .Ormás Lajos, az Országos Evan-
gélikus Tanítóegyesületet Somogyi Béla, a Községi Tanítók Orszá-
gos Egyesületét Magyar József képviselte a küldöttségben.

Galla Endre, az Egyetemes Tanítószövetség tb. elnöke üdvö-
zölte a miniszterelnököt abból az alkalomból, hogya Felvidék
magyarságát visszavezette az anyaország közösségébe. Tolmácsolta
huszonkétezer tanító őszinte tiszteletét és háláját azokért a nagy-
jelentőségű erőfeszítésekért, amelyekkel megalapozta a magyarság
boldogabb jövőjét. Biztosította a miniszterelnököt a magyar tanító-
ság teljes bizalmáról és szolgálatkészségéről s kijelentette, hogy
a keresztény és szociális népi Magyarország felépítésének tör-
ténelmi munkájában a népoktatási kar tömör egységben áll vitéz
lmrédp Béla mögött. Kérte a miniszterelnököt, hogy az ország
újjáépítésének sokrétű rnunkájába vonja be a tanítóságot minde-
nütt, ahol a széles néprétegek életét irányítják. Végül kifejezést
adott a tanítóság kívánságának, hogy a férjes tanerők bizonyos
kategóriáinak tervbe vett elbocsátásánál vegye figyelembe a szociá-
lis szempontokat és a tanítóházaspárok különleges méltánylást
érdemlő helyzetét.

Ezzel átnyujtotta a miniszterelnöknek a magyar tanítóság
alábbi emlékiratát:

Nagyméltóságú Miniszterelnök Úr!
A magyar tanítóságot bensőséges, testvéri kötelékek fűzik

az ifjúság és a nép milliós tömegeihez. Hivatásánál fogva nemcsak
szemlélője, hanem áldozatosan osztozó sorstársa is, a nemzet viszon-o
tagságos életű alaprétegeinek. Közvetlenül ismeri mindama társa-
dalmi kérdéseket, bajokat és betegségeket, 'amelyek immár a
nemzethalál viziójával kísértenek a történelmi jövendő távlataiban -,

A népoktatási kar, mint a szentistváni Magyarország kultúr-
értékeinek, nemzeti hagyományainak s európai' hivatástudatának
hűséges őre és továbbadója, mélységesen átérzi a belső revizió,
a népi újjászületés halaszthatatlan szükségét .. Szilárd meggyőző-
dése, hogy a magyarság, a nacionalizmus zárt rendszerében újjá-,



-éledő nemzetek közé ékelve, csak akkor töltheti be felsőbbrendű
hivatását, ha fajiságának kiapadhatatlan forrásaiból merít erőt
s mielőbb kialakít ja a .kollektív felelősség és szociális szellemiség
.sajátosan nemzeti életformáját. ,

A magyar tanítóság régóta lelkében hordja a fegyelmezett,
.szociális, erős és nagyrahivatott Magyarország eszményi képét.
A pártok és osztályok fölött álló magyar népiskolák ezrei már
ennek a szociál is ' szellemű nemzeti Magyarországnak ringatják
történelmi bölcsőjét. Éppen ezért rendíthetetlen bizalommal és
mélységes tisztelettel köszöntjük Miniszterelnök Urat abból az
.alkalomból, hogy heroikus elhatározásával fel akarja oldani a
nemzet szárnyait és korszakalkotó reformjaival útat nyit az új
Magyarországnak.

Isten áldása kísérje Miniszterelnök Úr államférfiúi fárado-
zásait, amelyekben készséggel Icíván . osztozni a nemzet taní-
tósága is.

Budapest, 1938. d.ecember hó 5-én.

A Magyar Tanítóegyesületek Egyetem Szövetsége nevében:

Berkényi Károly elnök, Sugár Béla főtitkár, továbbá: Galla Endre,
Moldoványi Gábor, Kerék Péter, Bajnok Géza, Merva Ferenc,

Ormós.Lajos, Somogyi Béla, Magyar Ferenc.

Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök, az üdvözlésre válaszolva
kijelentette, hogy mindíg nagy tisztelője volt a magyar tanítóság-
nak s rendkívül örül annak a bizalomnak, amelyet a népoktatási
kar előtte lcifejezéare juttatott. Meggyőződése, hogy a tanító
munkája jelenti 'a jövőt, inert a gyermekek lelkét alakítva, az ő

kezei közül kerülnek ki a nemzet erős jellemű, tiszta hitű pol-
gárai. Jól tudja, hogyatanítóság milyen nagyjelentőségű szerepet
tölt be a nemzet életében s örömmel sz ámít közreműködésére, mert
nélküle az ő munkája nem lehetne teljes értéleü. Mindíg jól esik
abizaloninyilvánítás - mondotta a miniszterelnök -- de a mai
látogatás különösen értékes számomra, amikor oly sok akadállyal
és rosszindulattal kell megküzdeni. Bizalmukkal megerősítettek
engem nehéz. munkám teljesítésében. Igérem, hogy mindíg őszinte
barátja leszek a magyar tanítóknak s őket elsőrendü munka tár-
saimnak tekintem. Támogatásukra biztosan számítok a jövőben
is. Megnyugtatta a tanítók küldöttségét, hogy a férjes tisztviselő-
nők elbocsátásánál a tanító családok nem kerülnek a veszély-
zónába. Végül kérte, hogy adják át meleg üdvözletét minden
magyar tanítónak.

Mendelényí János igazgató kítüntetése.
Mindíg jóleső érzés tölti el az ember szívét, ha azt tapasztalja,

hogy a becsülettel végzett munka nemcsak a lelkiismeret béké-
jében leli meg jutalmát, hanem a munka elbírálás ára hivatott ható-
.ság is elismerésben részesíti az arra érdemes férfiút.



A tanítótestvéri együttérzés szép megnyilatkozásának Iehettem
résztvevője egy másik érdemes tanítótársunk tiszteletére rendezett
összejövetel alkalmával. A budapesti evangélikus elemi iskolák
tanítótestülete f. évi december hó 5-én este 8 órakor az Erzsébet-
Pince különtermében Dex Ferenc Deák-téri tanítótestvérünk tisz-
teletére a Bányai Egyházkerületi Tanítóegyesület elnökévé történt
-megválasztása alkalmából ünnepi vacsorát rendezett. Az össze-
jövetelre a meghívót a testvér-iskola: a budai népiskola igazgatója:
Siki Béla bocsátotta ki.

A vacsorán, mintegy 30 résztvevő volt jelen. Kicsiny, de
melegérzésű, családias kör alakult ki az ünnepelt tiszteletére meg-
jelentek között,' ki neje, leánya, veje kíséretében vett részt az
ünnepi összejövetelen.

Siki Béla meleghangú felköszöntőben üdvözölte elsősorban
a megjelenteket, azután közvetlenhangú, találó szavakkal jelle-
mezte Dex Ferenc tanítói egyéniségét, szerénységét, lelkiismere-
tes munkásságát, amellyel mindíg az elsők között járt. Rámutatott
összhangzó családi életére, kartársi .ragaszkodására, s emelkedett-
hangú felköszöntője végén 4 évtizedes értékes tanítói működé-

Most :Mendelénpi János kiskőrösi kartársunkat, a bánya-
.kerületi tanítóegyesület volt elnökét érte ez a kitüntetés. Hosszú,
a magyar evangélikús tanügyet önzetlenül .szolgáló, a tanítói kőz-
élet terén kifejtett példás, hűséges, céltudatos s eredményes vezető-
munkájának elismeréséül és megtieztelésének bizonyságául dr. Raf-
fay Sándor bányakerületi püspök őt címzetes igazgatóvá nevezte ki.
Ugyanakkor sajánalattai elfogadva egyházkerületi tanító egyesületi
elnöki tisztéről történt lemondását, e téren kifejtett munkálkodá-
sáért is elismerését nyilvánította.

Mendelényi János kitüntetése Kiskőrös társadalmának minden
rétegében is általános örömet keltett. A kitüntetett azok közé a
férfiak közé tartozik, aki hivatását nem szép szavakkal, ünnepélyes
felbuzdulásokkal tölti be, hanem tettekkel. S ha azt mérlegeljük,
mit jelent ma a hitevesztett, kiábrándult és elsatnyult lelkek korá-
ban a férfias kötelességteljesítés, a tett, akkor kitüntetett tanító-
testvérünk előtt, mint talpig magyar, egész lélekkel munkálkodó,
fáklyahordozó népnevelő előtt egyaránt meg kell hajolnunk. Egyé~
niségében, pályafutásábannem a hivalkodó közszereplés, nem az
~nimádó nagyratörés, hanem a krisztusi erkölcs erőforrásaiból
táplálkozó áldozatos példaadás jelentkezik. Apostoli lélekkel
végezte munkáját a Hit, Haza és a Magyar Jövő újjáépítésében.
Hétévi egyházkerületi tanítóegyesületi munkájáért országos egye-
sületünk elnöksége nevében is meghajtva az elismerés zászlaját,
őt a tanítóság részéről s Iapunk nevében is melegen, áldó jó-
1dvánságainkkal köszöntjük. Kívánjuk, hogy e kitüntetésnek még
sokáig örvendezhessen kedves családjával együtt.

Dex Ferenc ünneplése.
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séről is megemlékezve köszöntötte őt, mint a bányakerületi Tanító-
egyesület új elnökét.

Gadányi János, mint igazgatója mondotta el, milyen fárad-
hatatlan, lelkes munkatársa a tanítótestület tagjainak Dex Ferenc,
akit ádventi embernek nevezett, mint aki mindíg a készülés
embere s tevékenysége áldásos gyümölcsöket termett.

Dr. Renk Ernő 'orvos) iskolai felügyelő közvetlen hangú,
meleg visszaemlékezésben méltatta a tanító, a deáktéri iskola
sebben _Dex Ferenc mukáját, aki bár termeténél fogva nem
állt a nagyok között, de munkája, tudása és tevékenysége az.
elsők közé emelte.

Somogyi Béla az országos egyesület nevében köszöntötte új
elnöktársát .s eddigi hűséges munkásságát továbbra is kérve a.
tanítói közösség számára, családjának is tolmácsolta jókivánságait.

Dr. Bánkuti Dezső leánygimnáziumi igazgató is melegen mél-
tatta iskolája részéről Dex Ferenc munkáját, akinek munkaterü-
letévei a tanári munka is kapcsolatot tart fenn s aki mindíg
méltó volt a jó tanító s a hirneves budapesti evangélikus nép-
iskola tanítójának nevére.

Dex Ferenc meghatva köszönte meg a megemlékezéseket, mint
akinek hangosabban dobog a szíve részben az örömtől, részben
a félelemtől, vajjon jutalom következik-e, vagy büntetés. Jóakarat-
ban mukássága során hiány nem volt, de mégis kétséget érez,
vajjon megilleti-e a legboldogabb ajándék, a bizalom, a szerétet.
Bízik abban, hogy a jó Isten, aki sok jóval megáldotta, meg-
segíti új' munkakörében is és ha tanítótestvérei is mellé állnak,
dolgozhatik a köz érdekében továbbra is. Ezt kérte és köszönte
beszédje végén.

Koch István budai tanító és Darida Károly Békéscsabáról
táviratban köszöntötte az ünnepeltet.

A kedélyes társaság a legjobb hangulatban sokáig együtt
maradt. S.

Felhívás
tanítók gyermekneveltetési segélyére vonatkozó igénybeíelentésre,

Az 1930. évi VII. törvénycikkel létesített "Protestáns Tanítói
Internátusok Alapjából" való segélyezésre evangélikus egyházunk
nevében pályázatot hirdetek olyan. gyermekeiket az 1938/39-ben
taníttató tanítók, gyermekneveltetésének céljaira. akik falvakon. tanyá-
kon teljesítenek szolgálatot és ennélfogva gyermekeik továbbnevelle-
téséről a maguk erejéből gondoskodni nem tudnak: Kivételesen s
különösen indokolt esetben ezen kategórián kívüleső tanítók segély-
kérvénye is elbírálás alá kerűl. Figyelemmel az alap rendeltetésére
és a miniszter úr intenciójára. különös figyelemben részesülnek azok
a folyamodók. akik gyermekeiket evangélikus internátusban helyezték
el. A kérvényben feltüntetendő: a tanító neve. életkora. rnűködési
helye. családi viszonyai. teljesített hadiszolgálata. házon kívül tanít-
tatott gyermekeinek neve. életkora. iskoláztatási és elhelyezesi adatai



(internátus, magánház. rokonság), tanulmányi előmenetele. Továbbá
a tanítói javadalom pontos adatai tételenkint s végösszegben arany-
pengő érték szerint. Feltüntetendő tehát: a fizetési osztály és fok. a
helyi javadalom (értékegvség, kezdő fizetés százaléka, föld, termény,
tüzelőfa, készpénz, fizetéskiegészitö zillarnsegély, esetleg más, bármi-
lyen természetű javadalmi tétel) s végül a magánvagyon. Folyamodési
Ívet megkeresésre. az illetékes püspöki hivatal bocsát a folyamodó
rendelkezésére. Tekintettel az egységes eljárás szüksézére, a segély-
kérés ezen folyamodási Íven nyújtandó be. Az illeték es püspök úrhoz
intézendö, bélyegrnentes kérvény az illetékes esperes úrhoz folyó évi
december hó 31-éig nyújtandó be, onnan pedig 1939. évi január hó
5-éig az illetékes püspök úrhoz terjesztendő fel, hogy január hó
10-éig kezeim között lehessen.

Budapest, 1938. évi november hó 19.
D. Báró Radvánszky A/bert s. k.

egyetemes felügyelő.

KelNVVISMERTETÉS
»SCARBANTIA«-helytörténeti adatok Sopron és Sopron vár-

megye rnúltjából. Kiadja Thier László Sopron, Színház-utca 16.
E címen művészi kivitelű, nagyértékű könyvsorozat indult

meg. Sopron és Sopron vármegye művelődéstörténeti kutatásai-
nak célját szolgálja a vállalkozás. A város és vele sorsközös vár-
megye nagy múlt jának emlékeit igyekszik egymás mellé rakos-
gatni, hogy idővel azok összeilleszkedve annak színpompás törté-
neti képét adják. Elkallódó, széthulló levelek összegyűjtése acél,
nem az űzleti vállalkozás. Ezért a kiadó írói tiszteletdíjat nem
ad. A könyvecskéket - a tárgyköröket érintő és érdeklő képekről
külön készített klisék és a legízlésesebb kiállítás mellett is -
a legjutányosabban, önköltségi áron hozzák forgalomba.

Eddig megjelent számai közül az 1. Thier László : Adatok
az 1849. június 13-i csornai ütközet történetéhez, a 2. dr. Csatkai
Endre: Idegenek a régi Sopronról, a 3. dr. Björn Collinder: A leg-
hívebb város, a 4. Ladislaus Thier: Gedrucktes und Handschrift-
liches über Alt-Sopron, az 5. dr. Csatkai: A soproni exlibris
története, mindegyik számos mümelléklettel egyaránt kiemelkedik.
Előkészületben Missuray- Krug Lajos: A fertőrákosi mithraeum
és a sziklaszülött napisten legendája, továbbá Hany Istók, a rába-
közi regék hőse és a valóság s más kiemelkedő mű szolgálja a
vállalkozást.

Az 1. füzet az 1849. június l3-án Kmetty ezredesnek \Vyss
tábornok ellen vívott győztes ütközetét ismerteti érdekes adatok
alapján. Hasonlóan értékes a 2. füzet. Ez levéltöredékek, úti-.
naplók alapján Sopron kisebb-nagyobb rangú vendégei e városra
vonatkozó megjegyzéseit foglalja magában. Kitünik belőle, hogy
Sopron a legtöbb idegen számára mindenkor nyujtott érdekes
látnivalót. Természeti kincsei, magánházai, középkori emlékei előtt
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nem egy magasztaló szó hangzik el, amint erről a már 1487.
évtől kezdődő szemelvények tanuskodnak. A 3. füzet dr. Björn
Collinder upsalai egyetemi tanár nagy visszhangot keltett cikke
egy svéd napilap 1936. június hó 'S-án megjelent számában a
nyugatmagyarországi felkelésről báró Podmaniczky Pál egyetemi
tanár fordításában. _

Külön érdekesség az 5. füzet: A soproni exlibris története.
A mű kiadásának ötlete lapunk munkatársának: Missuray-Krug
Lajosnak gondolata, ki mint a Soproni Képzőművészeti Kör tit-
kára, nagyrészben végezte az exlibris gyűjtését. Az exlibris könyv-
j-el, amely megóvja a könyvet az elveszéstől. Abból a szempontból
is fontos, hogy egy könyvtár anyaga szétszóródás esetén is össze-
állítható legyen. A legrégibb külföldi sokszorosított. exlibris a
15. század végéről való. Hazánkban a 16. század derekán bukkan
rel. Sopron város, amely mind az irodalom, mind a művészet meg-
becsülésében és szeretetében nagy múltra tekinthet vissza, az
exlibris terén is eredményeket tud felmutatni. A soproni exlibrisek
is e két szép emberi erénynek: az irodalom és művészet szerete-
tének egymásratalálásából születtek.

A Scarbantia-vállalkozás eddigi füzetei irodalmi és művészeti
értéket jelentenek s mindenképpen méltók arra, hogy miivelődésre
váró, elmélyedő lelkek számára bensőséges szellemi táplálékot
nyujtsanak' és minden könyvkedvelő ember otthonának díszéül
szolgáljanak. S.

»Szociális családvédelem« írta és összeállította: dr. Julow
Jenő ügyvéd, meghívott előadó a Tisza István Tudományegyetem
Védőnőképzőjén.

A könyv így hirdeti magát: Érthető és érdekes. Minden nőnek
el kell olvasnia. Védőnőknek, iskola- és gondozónővéreknek, dia-
Konisszáknak, tanító- és óvónőknek nélkülözhetetlen. Nem nélkü-
lözhetik pedagógusok, szociális titkárok és lelkészek sem.« Való-
ban úgy is van. A korunkban sokat hangoztatott szociális kér-
désről szól a rövid idő alatt második kiadást ért munka s a
szerző szavai szerint a szociális lelkiismeretet akarja ébresztgetni,
ébren tartani, erősíteni és szétsugároztatni azok felé, akikre a
társadalmi kérdés felismerése kötelességet ró ; megnyugtatni igyek-
szik azokat, kikben már csak ez igazságba vetett hit tartja a
lelket; előkészítés akar lenni más, nagyobbszabású művekhez, álta-
lános kép a kérdéskomplexumról, hangulatkeltés a jelen és anyag-
gyüjtés a jövő számára. E célt a könyv valóban el is érte. Vilá-
gosan, érdekesen és nagy adatnyujtással tárgyalja a társadalmi
családvédelem kérdésanyagának mai állását, különös tekintettel
a napi sajtó meglátásaira és kritikáira. Hézagpótló ez a könyv
eddig még szegény magyar társadalomtudományi és társadalom-
politikai irodalmunk terén. Élvezetes alakban tárgyalja a család,
a házasság, az anya, a csecsemő, a népesedés védelmét; nyíltan és
kitünő adatszolgáltatással az egyke kérdését; a gyermek védelmét;
az iskola ezerepét a gyermek- illetőleg ifjúság-védelemben általá-
ban. Nagy gyakorlati érzékkel és tisztánlátással, a sokat tapasz-
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talt ügyvéd, társadalom-tudós és társadalom-politikus szemével
írta meg Julow könyvét.

Dr. Julow Jenő, aki leülönben egyházmegyei ügyész is, eddig
több értékes könyvvel gazdagította a szakirodalmat. Könyvének
ára 7 P-ben van jelezve, címe: Debrecen, Piac 43. sz. Áz Evan-
gélikus Népiskola olvasóinak, tanítótestvér-eimnek egyaránt aján-
lom, Sokágú társadalmi munkásságukban nagy hasznát vehetik.

Á »Gotthold-Ewangelischer Volkskalender« 39. száma az 1939.
évre Scholtz Ödön szerkesztésében jelent meg. Tartalma evangé-
likus egyházunk idei nevezetes mozzanatait találó képekben ismer-
teti meg az olvasóval, A világeseményeknek is szentel népszerű en
megírt cikkeket. Jubileumi megemlékezések, néprajz és neves egy-
házi férfiak elhunytáról szóló megemlékezés és méltatás, valamint
a németországi evangélikus egyházi élet multjából, Luther életéből
vett mozzanatok is helyett találnak a jól szerkesztett naptárban,
valamint ifjúsági olvasmányok is. S.

Az Üzenet-könyvtár 3. száma Emberarcok - lábnyomok címen
Szirti János verseit hozza. Komoly, vallásoslelkű, elmélyedő költő
könnyen gördülő verssorokban, emelkedett szellemben szólaltatja
meg lelkének húrjait. Az emberarcokon azt látja, hogy »Egyik
földre néz, másik égre... Dús csillagporos messzeségbe... áh,
ha mindenik égbe látna ... Nem volna semmi, ami fájna ... « Szép
a találkozás, aLábnyomok. De érdemes az olvasásra a halkszavu-
lira többi költése is;

Ugpancsak az Üzenet-könpvtár kiadásában jelent meg.Pueztay
József gádorosi eoangélihus lelkész »Erős vár a mi lstenűnit« c.
imádságos -könpve. A hét egyes napjainak reggeleire és estéire
továbbá az ünnepi alkalmakra közöl mélyen a lélekből fakadó,
buzgó áhítatokat. Az imákat énekvers és megfelelő bibliai hely
előzi meg. A hegyi beszédből Kik boldogok? verseire is alkalmaz
hasonló beosztású léleképítő anyagot. Azzal ajánlja a könyvet
a szerző: Ha közeledni akarsz Istenhez, imádkozzál és szólj Hozzá!
Építő írás Pusztay imakönyve. S.

Miért van szüksége evangélikus egyházunk nak
két Iérfitanítóképző akadémiára ?

E címen Molitor Gusztáv miskolci tanítóképzőintézeti igaz-
gató egy értekezést adott ki. Benne meggyőző erővel mutatja
ki, hogyelsősorban 'két férfi tanítóképző akadémia egyhá-
zunk szükséglete. Rámutat, hogy evangélikus egyházunkban éven-
ként 5 tanítónőre van szükség s ma is évenként 60-nál több
tanítónő tesz képesítőt az országban, tehát az évi szükséglet
12-szerese. E kérdésben az egyetemes tanügyi bizottságban az
a felfogás alakult ki, hogy az időközben bekövetkezett terület-
nagyobbodás kívánatossá teszi, miszerint a két férfi tanítóképző-
akadémia mellett egy harmadik tanítónőképző akadémia állíttas-
sék föl s ilyen értelemben történjenek lépések a kormánynál.
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A Gyóni Géza Irodalmi Társaság
1938 december l-én délután fél 6 órai
kezdettel a Pétria Klub disztermében
irodalmi délutárit tartott gazdag rnűsorral,
amelyen lapu nk munkatársa : Missuray
Krug Lajos Versek címen saját műveinek
előadásaval szerepelt.

A körmendi népiskola december 22-én
délután tartotta műsoros karácsonyi ünne-
pélvét a növendékek énekszámai, kará-
csonyi jelenetei és szavalatal keretében,
amikor a Lukéts Árpádné vezetésével
áldásos munkát végző Nőegylet az iskola
tizenkét szegénysorsú tanulóját felruházta
s minden gyermeket karácsonyi szeretet-
csomaggal ajándékozott meg. Ugyan-
akkor a felnőtt szegények pénzadomány-
ban részesültek.

Mai számunkat a felszabadult terüle-
tek evangélikus iskolai részére is meg-
küldöttük.

A BÚV ÁR decemberi számában Endre
Ferenc a karácsony népszokásainak szen-
teli időszerű tanulmányát. Nemes Suhay
Imre Kemál pasa Törökországáról. Mihe-
lics Vid az új Portugáliáról ir, Ács Tiva-
dar egy elfelejtett magyar Afrika-utazó,
negyszeletnyel Fischer Lajos báró ernlé-
két eleveniti fel. Faragó Ferenc, Makara
György és Zombory László orvostudo-
mányi vonatkozásu cikkei a védőoltással.
a maláriával, a legnépszerűbb gyógysze-
rekkel foglalkoznak. Kecső István cikke
arra a kérdésre felel: rniképpen rnűkö-
dik a világpiac? Az érdekes cikkek sorát
rengeteg fénykép, szemléltető ábra, tér-
képvázlat és tudományos hir kíséri.

HIREI<
Munkatársainknak. olvasóinknak ál-

dásthozó, boldog újesztendőt kíván a
szerkesztő és a kiadó. Hozza meg a for-
duló év sok magyar reménység teljesülé-
sét és kinek-kinek életmunkájában sikert,
örömöt és boldogságot. ,

A Magyar Református Enekvezérek
Egyesülete december hó 29-én tartotta
választrnányi ülését Debrecenben. Utána
pedig közgyülést tartott, ahol vitéz Makláry
Lajos elnöki megnyitója után Vikár Sán-
dor zenetanár tartott előadást.

Ingyen balesetelleni képek iskolák és
egyletek részére. A helyes közlekedésre,
a balesetek megelőzésére oktató 40 kép-
sorozatot s egy Légoltalrni Utmutatót díj-
talanul kap bármely iskola, tanfolyam,
egyesület. ha az Orsz. Közegészségi Egye-
sülettől (VIlI., Eszterházy-u. 9) levélben
kéri spostaköltségre 40 fillér. bélyeget
mellékel. Oly iskolák részére, rnelyeknek
tanulói eredeti balesetelleni rajzokat ké- .
szítenek, 1000 P értékű díjat tűzött ki az
egyesület s a rajzok beküldesének határ-
idejét a rendkivüli események miatt 1939
március l-ig meghosszebbitot.e.

Evangélikus Egyházi Hiradó címen
a ceglédi egyházközség havi folyóírata
már XI. évfolyamában jelenik meg. Mult-
évi decemberi számában kegyelettel mél-
tatja elhunyt tanítója: Kiszely János emlé-
két.

A ceglédí népiskola december 19-én
és 20-án gazdag műsor keretében tartott
karácsonyfa-ünnepélyt, amelynek jövedel-
mét a gyülekezet szegényeinek felsegélye-
zésére fordította.

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

Mit végeztünk, mi a tervünk ?
A »Kántori Rovat« keretében az 1938. év folyamán Kertal

János, Koch István, Rezessp László és a rovatv~zető tollából
jelentek meg elméleti és történeti cikkek, gyakorlati kérdéseket
tárgyaló fejtegetések, továbbá beszámolók egyházzenei események-
ről, végül könyv- és hangjegyismertetések.

A most kezdődő esztendőben tárgyalás alá fogjuk venni a
következő kérdéseket (tárgycsoportok szerint). 1. Éneklés: a korál-
éneklés tempója; a »Szózat« éneklése; a magyar himnológia újabb
adatai. - 2. Orgonálás: az énekvezetés technikája (hogyan vezes-
sük orgonán a gyülekezeti éneklést?); új orgonák vagy átépítések



Hangjegymellékletünk.
1. A mult. Amint az 1938. évi júliusi szám 287-288. oldalain

összefoglaló felsorolását adtuk az 1937. év folyamán közreadott
hangjegymellékleteinknek: úgy az alábbiakban ismertetjük az 1938.
évben megjelent hangjegymellékleteinket. (Jan.-Febr.) Franek
Melchior: »Öh én Uram, én -Iézusom«, könnyű négyszólamú vegyes-
kar Vízkereszt utáni 3. vasárnapra. - Schulek Imre: »Felséges
Isten, Hozzád ki áltunk«, nehéz négyszólamú vegyeskar, könyör-
gés. - (Márc.i--Apr.) Praetorius Mihály : »Jézus Krisztus, hívlak
Téged«, közepes nehézségű háromszólamú v~gyes- (esetleg egy-
nemű) kar, bármikorra. - Gárdonyi Zoltán: »II. magyar graduál-
ének«, közepes nehézségű háromszólamú egyneműkar Husvétra. --
(Máj.-JÚn.-Júl.-Aug.) Gárdonyi Zoltán: »Jövel, legfőbb Vigasz-
talónk«, »Aldott Szentlélek, vezérünk« és »Jövel, Szentlélek Úr-
isten«, könnyű négyszólamú férfikarok Pünkösdre. - Gárdonyi
Zoltán: »III. magyar gr aduál-ének«, közepes nehézségű négyszó-
lamú férfikar orgonával, vagy harmóniummal, bármikorra.
(Szept.-Okt.) Praetorius Mihály: »Erős vár a mi Istenünk«, nehéz
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ismertetése (kérem az idevágó adatok szíves beküldéséL!); praelu-
-dium-gyüjtemények ismertetése. - 3. Énekkari munka: a szöveg-
fordítás kérdése; mit énekeljen a templomi énekkar? - 4. Kánto-
raink helyzete- az egyes gyülekezetekben. Itt tárgyilagos, helyi
»riporte-félékre gondolunk, melyekben ki-ki röviden ismerteti fl
kántori állás szervezeti és javadalmi vonatkozásain kívül az orgona
állapotát, az egyházi énekkar működését, a gyülekezeti éneklés
helyi sajátosságait, az esetleges helyi liturgikus hagyományokat,
stb. Ez nem egy _évre, hanem évekre terjedő programot jelent.
Megvalósításával a kántori érdekek védelmét kívánjuk szolgálni.
Nagyon kérem azokat a kartársakat, akiket az idevágó közlemé-
nyek megírására levélben és személyesen szóbelileg már felkér-
tem, hogy a megígért cikkeket mielőbb írják meg és juttassák el
hozzám! Akiket pedig eddig nem volt módomban felkérni arra,
hogy ebben a közérdekű munkában részt vegyenek: ezúton kérek
fel, mert ez a munka csak akkor vezethet eredményre, ha minél
több evang. kántor vesz részt benne. Különös szeretettel kérjük
a nemrég felszabadult felvidéki egyházközségek kántorait, hogy
ismertessenek meg bennünket az ő helyzetükkel. - 5. H ang-
versenyhránika. (Kérjük az egyházzenei rendezések műsorának
ezíves beküldését!) - 6. Beszámolók külföldi tanulmánpútakról.
(Itt elsősorban Peschko Zoltán munkatársunkra számítok, aki
a berlini Collegium Hungaricum-ban kapott egy évre állami ösztÖn-
díjas helyet). - 7. Kántorképzési kérdések: egyházzenei tan-
folyam, konferencia rendezése, az erről szóló beszámolók, stb. -
8. Folyóiratszemle: néhány hazai és külföldi, protestáns és róm.
kat. egyházzenei szaklap fontosabb cikkeinek, hangjegymellékle-
teinek ismertetése.

Szeretnénk remélni, hogy ebből a munkatervből minden evang.
kántor igyekezni fog a maga részét kivenni! A rovatvezető.

*
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háromszólamú férfikar a reformáció emlékünnep ére. - Schulek
Imre: »Semmit ne bánkódjál«, nehéz négyszólamú vegyeskar a
reformáció emlékünnepére. (Figyelmeztetés! A szerző elírása
folytán a tenor szólamába négy ütem en át hiba került: - az »Akár-
mint halásszon az ördög, az ördög teutánad, az ő tagjaiban ... «
szöveg feletti hangjegyek helyesen úgy olvasandók, mintha basszus-
kulcsban lennének!) - (Nov.-Dec.) Praetorius Mihály nyomán:
»Zengjünk dalt!«, kőnnyű négyszólamú vegyeskar Karácsonyra. -
Schulek Imre: »Aronnak vesszeje«, könnyű kétszólamú egyn~mű--
kar Karácsonyra. - Gárdonyi Zoltán: Praeludium a »Te vagy
reményem sziklaszála« dallamához orgonára.

II. A jelen. Mai számunkhoz mellékeljük az 1939. évi jan.-
febr.-i 4 oldalas kottamellékletet a következő tartalommal:

1. Egressy Béní (1814-1851): »Szózat«. A dallamot ne egy--
szerüsitsük, ne javítsuk ! Az itt közölt alak az eredetitől csak a leg-
szükségesebbekben tér el és ezt a formát az »Enekesrend« hívei
már a magukévá tették. A dallam énekléséről a legközelebbi
számunkban lesz szó. Az itt közölt összhangosítás dr. Gárdonyi
Zoltántói való.

2. Gárdonyi Zoltán: Előjáték a Magyar Hiszekegy (»Nemzeti
Hitvallás«) dallamához. Könnyű és rövid előjáték, mely a dallam
első motívumából épült lel. Harmóniumon vagy orgonán (tehát
iskolai ünnepélyen, vagy templomban) egyaránt előadható.

3. Praetorius Mihály (1571-1621): »Bűnösök, Hozzád kiál-
tunk«. Nehéz háromszólamú férfikar. A reformáció-korabeli korál-
dallamnak polifónikus (irnitációs}, motetta-szerű feldolgozása.
Böjti, vagy nagypénteki istentiszteletre alkalmas. Szöveg: Dt. Ekv,
3'49. sz. 1. v. nyomán. Előadási időtartam: 3 perc.

Ill. A jövő. Következő hangjegymellékleteinket jórészt az egy-'
neműkari irodalom szolgálatába állít juk; továbbra is közreadunk
azonban vegyeskarokat, sőt egy-két uniszónó-kart is harmónium-
(vagy orgona-) kísérettel, valamint korálelőjátékokat. G.

*
Hangversenvkróníka.

1938. dec. 12. A Lutheránia-Vegyeskar egyházi hangversenye
a Budapest- Deák-téri evang. templomban. Müsoron: Arcadelt,
Gumpelzhaimer, Praetorius, Bodenschatz, Bach J.' S. és Kapi-
Králik ádventi és -karácsonyi kórusai (a Lutheránia-Vegyeskar,
ill. az Evang. Leánygimnázium énekkarának előadásában, vezette:
Kapi-Králik Jenő), továbbá Buxtehude egyik kántátája (vegyeskar,
vonós zenekar és orgona), Schütz egyik egyházi szóló-éneke
(,Basilides Mária előadásában) , valamint Zalánfy Aladár orgona-
játéka (Bach: orgonakorál, versenymű; Frescobaldi : Canzona, és
Kodály: Praeludium). A hangversenyt a budapesti rádió is kőz-
vetítette. Gratulálunk - nem az előadóknak, hanem a rádiónak,
hogy ezt az értékes hangversenyt eljuttatta olyanok füléhez is"
akik közvetlenül nem hallhatták a Deák-téri templomban. G.

Nyomatott Garab Józse! könyvnyorndáiáben Cegléden,


