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Milyen a rm örömünk?
Filippi 4-4. Örüljetek az Úrban,
ismét mondom: örüljetek!

Farsangi időszakban vagyunk. Ezt a régiek a vigadozás idő-
szakának tartották. Majdnem kizárólag ezen hetekben tartották
a házasságkötéseket is. Ma már másképpen van ez is. Állandó
farsangot szeretne nagyon sok ember.

Örülni szabad. Sőt nemcsak szabad, hanem kell is, mert
különben fanyar és keserű lenne az élet. Csak az a kérdés, milyen
legyen az örömünk? Most kétféle lehet az. Világi, melyet ugyan-
csak hajszolnak, mely után ugyancsak törtetnek e világ fiai,
melynek pedig legtöbbször kellemetlen' az utóíze, mely soha ki
nem elégíti az utána áhítozót.

A másik, az igazi öröm az, melyet a fenti ige tár elénk.
Örüljetek az Úrban mindenkor! Igen, az -Úrban való öröm az
igazi öröm. Ahol jelen lehet az Úr Jézus, ott van az igazi öröm.
Az Ő jelenléte megszenteli örömünket s megvédelmez attól, hogy
az világivá váljék. Vizsgáld és figyeld hát Testvérem, hogy amikor
és aminek örülsz, kiállja-e az az Úr Jézus tekintetét!

A hívő embernek .sok öröme van. Sok mindennek tud örülni,
amit a világ észre sem vesz. Öröme t~rfós. Nem-tudja megzavarni
a nyomorúság, vagy emberi bántalom. Kevés embert ért e földön
több nyomorúság, mint . Pál· apostolt s öröme mégis teljes és
tartós volt úgyannyira, hogy híveinek is, nekünk is azt a teljes
hitből fakadó' tanácsot adja: Örüljetek az Úrban, ismét mondom,
örüljetek!

Segíts bennünket, mennyei Urunk, hogy ilyen lehessen a mi
örömünk is mindenkoron, Árnen.. B. Á.
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D. Kapi Béla üdvözlése.
Országos egyesületünk elnöke az egyesület pásztori felügye-

lőjét az újesztendő alkalmával üdvözölte, amit Őnagyméltósága
a következő leiratban köszönt meg:

866/III/938-39. szám.

Mélyen tisztelt Igazgató!
Országos Tanítóegyesületi Elnök Úr!
Hálás szívvel mondok köszönetet az évforduló alkalmával

kifejezett áldáskívánságaiért s azokat tiszta szívből viszonzom.
Isten áldását kérem Országos Evangélikus Tanítóegyesüle-

tünkre, Igazgató Úrra, mint az egyesület elnökére, az egyesület
minden egyes tagjára.

Adja a jó Isten, hogy az elkövetkező években eredményesen
szolgálhassák mindazon célokat, melyeket a Tanítóegyesület maga
elé tűzött, s végezhessék minél erőteljesebben evangélikus egy-
l-ázegyetemünk és evangélikus népoktatásunk áldástjelentő építő
munkáját.

Számomra őrizzék meg az újesztendőben is szívük bizalmát
és szeretetét, amint én is azon leszek, hogy egymással egybekap-
csoló lelki és munkakötelékeink erősödjenek.

Testvéri szeretettel szolgatársa az Úrban
Győr, 1938. december hó 30-án. Kapi Béla

püspök.

Megoldásra várá kérdések.
A forduló esztendő küszöbén az Evangélikus Népisleola azzal

kívánta feladatát teljesíteni, olvasói érdekeit szolgálni, hogy több
- a múltból merített képen, mint alkalmas példán szemléltette
evangélikus népoktatásügyünk elmúlt századának állapotát s az
akkori népoktatási és tanítói rnűvelődési törekvéseket, továbbá
az oktatás rendjét. Ugyanakkor az elmúlt esztendő magyar szám-
adásában a mai magyar élet tükrét állította az olvasó elé, meg-
világítva mai magyar társadalmunk megoldásra váró életkér-
déseit.

N~m volna teljes a mi munkánk, ha tekintetünk csak a
múltban révedezne. A jövő felé kell fordulnunk s megkeresni az
előttünk álló s a népoktatásügy széles mezején is megoldásra
váró kérdéseket.

Oly nagy tanulságokat -tár t elénk az elmúlt idő nemzeti,
társadalmi életünkben, hogy azoknak, hatása kell, hogy előttünk
álljon, amikor a jövő járható útját keressük és az örök emberi
törekvés irányít bennünket: boldogulásunk.

Mint magyar népnevelők, hatalmas érzésekkel, csodálatos nagy
erkölcsi elégtétellel, felemelő. tanulságokkal léphettük át az új



idők küszöbét. Mintha álmok világában jártunk volna, oly kápráz-
tató volt nemzetünk igazságkeresésében az első győzelem sok
fénye s ünnepi pompája. De itt nem állhatunk meg! Várnak
a feladatok terén új állomások: új művelődési "munkatervek. A
visszatért népiskolák helyzetének megismerése mellett az össze-
kapcsolódás, a ;kiegyenlítődés feladata. Sokat hallunk a közéletben
új, felvidéki szellemről. Jótékony hatásúrrak kell lennie e szel-
lemnek s e hatás biztosítható, ha minél kisebb zökkenővel fonó-
dunk egybe nemzeti nevelésünk, egyházi kérdéseink terén vissza-
tért magyar evangélikus testvéreinkkel. Az ott már megvalósított
nyolcosztályú népiskola már vissza nem fejleszthető! A mi mű-
velődési kormányzatunknak most már e kérdést sokáig hala sz-
tania nem lehet. Parancsol az idő! Követel a felszabadult részek
már élő példája s mindenekelőtt maga a magyar élet.

Belső megújulásra van szükség a népoktatás több kérdésé-
ben. El kell választani a surlódó területeket egymástól! Mert még
vannak ilyenek több ponton! Sok jóigyekezetet látunk a tanítói
munka megfelelő értékelése terén a tanügyi kormányzat részéről,
amelyek mindíg több hatásos intézkedésben nyújtanak támaszt
feladatunk sikeres elvégzéséhez, de azért maradnak súrlódási felü-
letek. Sok, évtizedes küzdelem ellenére sem nyert megoldást a
kántori díjazás kérdése. Erről ma külön cikkben fejtjük ki el-
gondolásunkat.

Feszült várakozással tekintünk a múlt évegyik korszak-
alkotó, hatalmas vívmánya: a főiskolai tanítóképzés alakulása és
gyakorlati megvalósulása elé ! Itt elmondhatjuk azoknak, akik
mindíg az idegenimádás hibájába esnek, amikor pl. a felszabadult
területek társadalmi, állami berendezkedésének egyes kézzelfogható
vívmányait, intézményeit, a nagy állami építkezések újszerű haj-
lékait állitják szembe a mi - állítólag - visszamaradt hasonló
alkotásainkkal, hogy e kérdésben kormányzatunk - hosszú küz-
delmeinket megjutalmazva valóban nagy lépést tett előre.
A visszatért területek magyar tanítóinak kiképzését messze felül-
múló rendszer lett nálunk törvénnyé, mert ők a mi főiskolai
képzésünk rangjával össze nem hasonlítható, botrányosan hiányos
átképzéssei nyertek, sokszor mindössze polgáriiskolai végzettség-
gel rendelkezők - érettségivel bírók pedig egy-két hónap alatt
- képesítést a tanítói munkára. Nincs itt tehát szégyenkezni-
valónk, és csak jó reménységgel nézhetünk a boldogabb jövőbe.

E pontnál vár megoldásra egyházunk 2 vagy 3 tanítóképző
akadémiájának kérdése.. amely kérdésben a megváltozott helyzet
alapján csak az lehet a helyes álláspont, hogy a Felvidék szük-
ségletének a kielégítése is kívánja a 3 akadémia felállítását.

Bár jótékony hatása van a most bevezetett korpótlék-rendszer
ideiglenes megoldást nyujtó alkalmazásának, mégis küzdenünk
kell, hogy evangélikus felekezeti tanítótestvéreink is a másjellegű
tanítósággal egyenlő számarányban juthassanak a hetedik fizetési
osztályba s ne jelentse a korpótlék alkalmazása az előrejutás
további meglassítását, illetőleg e téren a mai helyzet fenntartását.

Szorosan vett evangélikus népoktatási kérdéseink közt előt-
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tünk áll az Egyházi Törvények alapján megalkotandó szabályrérí-
deletek elkészítése. E munka már előrehaladt. Tantervünk és uta-
sításunk végrehajtása egyik fő munkaterülete lesz lapunknak, ahol
külön rovatban foglalkozunk e kérdésekkel. Evangélikus szabvány-
füzeteinknek is el kell készülniök.

Egyetemes : tanügyi bizottságunk a népiskolai előadói tisztet
tanítóra ruházta. Az előadó feladata lesz, hogy egész népoktatá-
sunk helyzetképét megfelelő jelentésben a legfőbb helyen feltárva,
megoldásra segitse szorosan vett felekezeti népoktatási kérdé-
seinket. Nagy lépés ez is a jövő fejlődés felé: saját ügyeinket
magunk szólaltathatjuk meg az illetékesek előtt.

Bízom benne, hogy mind ez új színtéren, mind az eddigi
területeken sikerül új célokat munkálnunk, jövő feladatainkat hat-
hatósan szolgálnunk s megoldásra váró kérdéseink megnyugtató
megval ósítását mindinkább megközelítenünk.

Somogyi Béla.

A gyermek erkölcsi világa.
Irta : dr. Garai József evangélikus tanítóképző-int tanár. Sopron.

A nevelés ágai között egynek· sincs akkora fontossága, mint
az erkölcsi nevelésnek. Ennek elvégzése »a nevelő részére a leg-
nehezebb és a legnagyobb művészetet kívánó Ieladat.« 1 De ez az
ága a nevelésnek, amellyel aránylag a legkevesebbet foglalkoz-
nak. Miért? A testi nevelést elintézi az iakola és a család, az
értelmi képzés az' iskola tanterve szerint történik; az erkölcsi
nevelés pedig mindkét helyen háttérbe szorul.

»Az erkölcsi nevelést és annak feladatát sok nevelői rend-
szerben a neveles célja határozza meg.« 2 Általában acél »erkölcsi
jellem, az erkölcsi személyiség kialakitása.« 3 Ebből az is követ-
kezik, hogy az erkölcsi nevelés elsősorban az akaratra irányul,
mert »az az ember, aki a jót csak puszta begyakorlottság alapján
teszi meg, nem nevezhető erkölcsösen akaró, jellemes embernek:
a jót megteszi, mert meg szokta tenni.« 4 Az erkölcsi jellem kiala-
kulására törvényeket is állítottak fel a bölcselők és nevelők. Egy
ily törvény a Paulsen-Iéle, mely a következőkép hangzik: 5 »1.
Tanulj meg engedelmeskedni, 2. Tanulj meg küzdeni, 3. Tanulj
meg indulataid és szenvedélyeid felett úrrá Ienni,« Egy jlizonyos:
a jellemes ember betartja e törvényeket, azonban fordítsuk meg
e tételt: aki betartja, az valóban jellemes-e? Erre már nem mer-
nénk határozott igennel felelni. Látjuk, hogy ily bölcseleti tör-
vények a jellem kialakítását mégsem adhatják meg. Ilyen és ehhez
hasonló gondolatmenet vezette az új nevelőket azon megállapításra,
melynek a modern szabadság eszméitő] fűtött olasz nevelőnő,
Montessori Mária is erőteljes hangsúlyozója volt, hogy »a jellem
nevelésének kérdését a inai pedagógia nem oldotta meg.« 6 Ezzel
szemben hangsúlyozzák azt, hogy az Ú. n. új nevelés a »jellem
nevelésének kérdését jól megoldja, mert »jellern szempontjaból
mind a tanítónő, mind a szülők örvendezve állapítják meg, hogy



nem IS lehet azon gyermekekre ráismerni, akik az új iskolába
járnak, mert sokkalta nyugodtabbak, könnyebben kezelhetők, bol-
dogok, szeretetreméltóak.« 7 Mivel érték ezt el? Először is azzal,
hogy a gyermeket alaposabb vizsgálat tárgyává tették, azután
megadták neki azt, amire szüksége volt (környezet) és bizonyos
szabadságot adtak neki.

E kérdések közül az elsőt, fogjuk tárgyalni. Ugyanis ahhoz,
hogy megállapíthassuk, milyen legyen a gyermek környezete
erkölcsi szempontból és hogy milyen fokú szabadság adható
számára veszély nélkül, előbb azt kell látnunk, hogy milyen maga
a gyermek erkölcsi szempontból. Melyek a jó tulajdonságai, melyek _
a hibái?' Honnan nyerte ezeket. Szerezte-e vagy örökölte? Ha
szerezte, akkor honnan? A hibák javításáról csak ezután lehet szó.
A kiindulópont a gyermek, annak megismerése. Szükséges tehát
tudnunk a gyermek erkölcsi fejlődését és ennek foka it. E fokokat
Weszely a következőkben adja: 8 »Az első fokon nincs szó tudatos
választásról, a cselekvés mérlegeléséről s így a cselekedetek
ösztönszerűek, természetesek, de nem erkölcsiek. Ez a prem orális
korszak.« Erkölcsről ekkor még nem beszélhetünk. »A második
az ,egoizmus foka. A gyermek cselekvéseit, az önzés irányítja,
s gondolkozása egocentrikus.« Az én a középpont, körülötte forog
minden, sokszor érte van minden. A birtoklás vágya jellemzi a
gyermeket e korban, bár az enyém-tied különbsége már fellép.
Ez azonban sajátságos' jelentést' kap. Ami a másé: az az enyém
is, ami az enyém, ahhoz senkinek semmi köze. A' gyermek kis
kommunista. Akorszakot dackorszaknak is szokás nevezni. »Néha
akaratát önfejűleg akarja érvényesíteni. Ez örömet szerez neki.
Kárörvendő, rosszindulatú.« Sokan állitják azt is, hogy e dac a
csecsemőkorból származik. Alapjuk a csecsemő dühkitörései,
amelyek pl. akkor lépnek fel, ha mozgásukat megakadályozzák
vagy vágyait nem teljesítik. Az ilyen dühkitörések azután, ha nem
vigyáznak rájuk, periódikusan ismétlődnek és később daccá és
makacssággá válnak. Addig azonban; amíg a gyermeknek »nincs
meg az erkölcsi belátása, nem tekinthetjük bünösnek.« 9 Ez il
3-6 évesek kora. Weszely a heteronom hatás korának nevezi.

Eljutottunk a gyermek életének egy, nevezetes állomásához,
az iskolához. A gyermek környezete lényegesen megváltozik és
az iskolai élet »fokozatosan háttérbe szorítja az önző indító okokat,
s akkor beáll az erkölcsi belátásnak, az erkölcsi ítéletnek a kor-
szaka, Az önző motivumok összeütközésbe kerülnek az. erkölcsiek-
kel, az egoista törekvések az altruisztikus indító okokkal.« 10
A gyermek életét ettől az időtől kezdve bizonyos törvények irá-
nyítják, kialakul az igazságérzete, erkölcsi világa gazdagszik.

Ez erkölcsi világ megismerése történhet megfigyelés és kísér-
let segítségével. A megfigyelés szubjektív, sók körülményre kiter-
jedhet, ép ezért eredménye kevésbbé biztos. A kísérlet inkább
objektív, eredménye biztosabb. A kísérlet inkább tudományos, a
megfigyelés gyakorlati eljárás. Kutatási »módszer' voltakép csak
egy van a lélektanbari: ez a megfigyelés módszere, minden más
ismeretalkotó és gyűjtő eljárás voltakép ennek az, egyetlen mód-
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szernek valamely változata.« 11 Argelander véleménye is ugyan-
ez. 12 Amikor tehát mégis különbséget teszünk megfigyelés és
kísérlet között, akkor »lényegbeli megkülönböztetést nem teszünk,
mert a kísérlet csak egy faja,változata a megfigyelésnek.« 13 Sok-
szor emellett nagy szerepe van az intuiciónak is.

Az előbb említett két eljárás alkalmazásáról van itt szó.
A .kérdés a következő: kísér leti úton hogyan, mi módon ismerhető
meg a gyermek erkölcsi világa? Ha a feltett kérdésre feleletet
várunk, akkor egy újabb kérdés merül fel. Ez a következő:
az erkölcsi megnyilvánulás minden területének kivízsgálására alkal-
masak-e a kísérletek, ha nem, akkor mily megnyilvánulásokra nem
alkalmazhatók. A nevelés-lélektan arra az álláspontra helyezke-
dik, hogy vannak oly erkölcsi' jelenségek, melyek nem tehetök
kísérlet tárgyává. Ilyen pl. a szeretet, amelynél »kísérletezésről
alig beszélhetünk, hogy ezt az érzést meg ne fosztanók tiszteletre-
méltó jellegétől.« 14 Igya vallásos érzés kísérleti vizsgálatának
is »kor'látokat szab a vallásos lelkiség rejtett finomsága és mély-
séges komolysága, amelyek annál nagyobb fokúak, minél vallá-
sosabb az emberi személyiség és így .~·gyermek is.« 15 Honnan
meríti a gyermek vallásos érzéseit ? Erre következtethetünk, kísér-
let tárgyává nem tehetjük. A legelterjedtebb felfogás szerint a
gyermek vallásos érzésének első indítéka a szülőktől való
függés viszonya.« 16 Busemann is azt mondja.T' hogya' gyermek
szüleit sokszor isteni tulajdonságokkal ruházza fel. A gyermek
e sajátsága már régóta ismeretes a nevelés elmélkedöi előtt. Pes-
talozzi írja, hogya »gyermeknek Isten iránti szeretetét szülei iránti
szeretetéből kell kifejleszteni.« 18 A gyermek vallásos érzése nem
tagadható. Erre legjobb bizonyíték az, hogy az alkotó Isten fogal-
mához nevelés és tanítás nélkül is eljut, mint azt Keller Helén
és Bridgman Laura esete is bizonyítja. »A vallás tehát' a gyermek-
nek elemi szükséglete, mely az érzések erejével hat.« 19 Erre Mcster
János is jó példát ad Montessorit idézve, mikor azt írja: 20 »Kis
tanítványaim egyikét, aki 7 évesrhúlt, odahaza a család egyik
barátja, látván a gyermek)ntelligenciáját és gondolván, hogy sza-
badságban nevelkedik, időszerünek tartotta megismertetni Lamarck
és Darvin elgondollisa alapján az állatok és az ember fejlődésével.
A gyermek igen nagy figyelemmel hallgatta a beszédet, s azután
azt kérdezte:

- Jól van, az ember a majomtói származik és a majom egy
másik állattól és így tovább. De honnan származik az első állat?

- Az első - mondotta az elbeszélő - a véletlenség folytán
magától keletkezett. . .

Ekkor a gyermek nagy nevetésben tört ki és az anyját oda
hívta, szenvedélyesen mondotta :

~ Hallgasd csaR milyen ostobaság ... Lehetetlenség, hogy az
élet magától keletkezzék.

- Hát hogyan keletkezik? - kérdezték.
- Az Isten teremti - válaszolta a gyermek meggyőződéssel.«
Az .itt adott felfogás ezerint a gyermek vallásának eredete

érzelmi szinezetü. Ezzel szemben áll Ch. Bühlernek azon véleménye,



n-mely szerint a gyermek vallásossága csakis értelmi alappal bir.
és Hogy e felfogás helyét meg nem állhatja, arra maguk a gyermekek
k, adták meg a feleletet akkor, amikor ily irányú kísérleteket végeztek
k- rajtuk.

A helyes felfogás az, amely tisztán' látja a gyermek vallá-
sosságának érzelmi alapját, de azt is, hogy már, a R:--";4 éves
gyermeket »oki gondolkodása, de még mkább cél szerű ségivgon-
dolatiránya, »kérdezési szenvedélye« csakhamar elvezeté a;. 'min-
denek alkotójához, a jó Istennek fogalmához, különösen, ha' a
felnőttek is segítségére vannak.« 21 Ez alatt nem kell az Avicennától
származó és Aquinoi Tamás által felújított oksági, illetőleg a
fizikoteleologikus bizonyítás pontos formájára gondolni, csak arra,
hogy annak gondolatmenete vetődik fel a gyermek Ielkében.

A gyermeknek az Isten-fogalomhoz való felemelkedését V ár-
konyi szerint a gyermek animizmusa és artificíalizmusa, mágiás
gondolkodása és hiedelrne jelentékenyen elösegítik. Az animizmus
a megszemélyesítés, amikor tárgyaknak lelket .tulajdonít; artifici-
alizrnus: minden létező dolgot közvetlen' teremtménynek fog fel.
Igy könnyebben eljut a Teremtő fogalmához. Rousseau is ~lgy
véli, hogya gyermek a természetben megsejti Istent,

Mindannyian emlékszünk gyermekkorunk vallási fogalmaira.
A mennyország a fejünk felett levő kék égbolt, ott van Isten,
Jézus, a Mikulás, az angyalok stb, Isten egy szakálas, tr ónuson
ülő, jóságos öregúr. A lélek, a szellem, az ördög mind testet
öltött alakok. A gyermekek ma is ilyennek képzelik a vallás
dolgait. .

Ha végül a gyermek vallását a' felnőttével 'össze akarjuk
hasonlítani, arra a megállapításra juthatunk, hogy a gyermek val-
lása az egyszerűbb. »A felnőtt ember vallásosságának mindenkor
egyik leghatalmasabb rúgója marad a végső világrejtély, a »hon-
nan-hova ?« kérdésnek értelmi megoldhatatlansága.« 22 A gyermek,
amikor kezdi ezt a problémát felfogni, megoldására aztán sem
törekszik, szemében nincsen semmi »rnegoldhatatlanul csodálatos.e'f
A gyermek képzeletvilága és a való virág nincs teljesen elkülönítve
egymástól. Ez az oka annak, hogy a gyermek »egyfelől kedveli a
Szentírás csodálatos történeteit, másfelől nem éli át az azokban
rejlő »mistérium« elemet, mely a vallásos meghatottsághoz tar-
tozik«.24 '

A vallásos élmény kialakulásához természetszerűleg hozzá-
járul az anya, a környezet és az iskola.

Az előzőkben példát adtunk a gyermek vallási életének nem
kisérleti úton való megismerésére, illetőleg az eredményeket vet-
tük számba. Most lássunk egy példát arra, hogy II gyermek er-
kölcsi megnyilvánulásai hogyan ismerhetők meg kísérleti úton.

ézzük pl. a tanúvallomás, igazmondás kísérleti vizsgálasát a
gyermekkorban. Maga a képesség, melynek neve az irodalomban
Aussage, tanúskodás stb., különböző lelki tényezők eredménye.
Lényeges szerepet játszik benne az emlékezés is. Ez utóbbi »mint
teljesítmény jelenti: a multból egy előbb átélt objektív tényállás
szellemi feldolgozását. Feldolgozáson értendő a belső újramegjele-
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nítés és külső átalakítás, röviden Aussage.« 25 A kérdés lényege
az, hogy miképpen rögzíthető »egy reális folyamatnak, cselek-
vésnek, történésnek olyan fontos és hasznos részlete, amelyet
később már nem lehet ellenőrizni.« 26 A tanúskodás, igazmondás
értéke pedig nagyban függ: 1. a szelekciótól, azaz hogy a meg-
figyelt tárgy, jelenség lényeges jegyeit hogyan tudjuk széjjel-
választani a lényegtelentől, 2. a felfogástól, hogy ezen széjjel-
választott jegyeket miként fogjuk fel és 3. a fixálástól, hogyan,
mennyi ideig rögzítettünk. .

Nevelési szempontból e kérdéssel kapcsolatban leglényege-
sebb probléma: nevelhető-e az Aussage képessége, azaz »ítt kap-
csolódik be kérdésünkbe a neveléstudomány , mint eszköz: fel-
vetjük a kérdést: a nevelői eljárások alkalmazása eredményes-e
a tanúskodás Iejlesztésére.« 27

Általánosan elterjedt felfogás, hogy a gyermekek nem jó tanúk.
Ezzel szemben áll ~z a vélemény, hogy »a 7,9 éves gyermekek
határozottan megbízható tanúk, mert éppen azok a tulajdonságok
hiányoznok belőlük, amelyek a felnőttek igazmondását befolyá-
solnák.« 28 .'

. Az Aussage vizsgálata legtöbbször képmutatással történik.
Vannak ugyan, akik azt mondják, hogy cselekvéssorozat bemu-
tatása jobb módszer. Azonban ez utóbbi esetben az eredmények
bizonytalanok, az értékelés nem biztos.

Régen megállapított tény: ha valamit mérni akarunk, mérték-
egységre van szükségünk. Azt is tudjuk, hogy hosszúságot hosszú-
sággal, területet területtel, ürtartalmat ürtartalommal stb. mér-
hetünk. A mértékegység és a megmérendő minőségileg azonosak,
csak mennyiségben különböznek. Igy az Aussage is csak Aussage-
val mérhető. De hogyan? Altalánosan szokásos eljárás a követ-
kező: a növendékek - akiknek kb. azonos szellemi képessé-
gűeknek kell .Ienniök - két csoportra osztandók. Az egyik az
u. n. tréning-csoport, amellyel az Aussaget képkísérletekkel begya-
koroltatjuk, a másik csoport, az u. n, kontroll-csoport. Ez utób-
biak csak az első és utolsó kísérleten vesznek részt és csak az
összehasonlítás céljait szolgálják. A tréning-csoport szerepe a kö-
vetkező: előttük bemutat juk a képeket, majd eltakarjuk és meg'
határozott idő mulva leírják az ott látottakat. Az' eddigiekből
következik, hogy a kísérlet tömegkísérlet ; de következík az is,
hogy az Aussage fejlesztése az, amelyet ily módon vizsgálunk.
Természetes, hogy ezen kísérletnélnem lehet -pontosan megálla-
pítani, hogy mi a fantázia és mi az emlékezés terméke. A kísérlet
eredményének más úton való ellenőrzése alapján viszont meg'
győződhetünk arról, hogy az erkölcsi megbízhatósága mekkora
az adott feleleteknek. Ugyanis, ha mindazon gyermekektől, akik
a tréning-csoportban voltak és a feladatot megoldották, külön-
külön megkérdezzük, hogy »Biztos vagy-e abban, hogy amit írtál
a képen van, azt láttad is azon ?«, akkor e kérdésre különböző
feleretet adhatnak. Lehetséges feleletek: 1. biztos, 2. nem egészen
biztos, 3. nem biztos. A kísérletek azt mutatták, hogy a többség
az első feleletet adta. E feleletben, bár a visszaemlékezés ját-
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Jegyzetek. 1. Garai : Az erkölcsi nevelés alapelvei Montessori rendszerében.
Közlemények a Szegedi Ferenc József Tudományegyetem Pedagógiai-Lélektani Inté-
zetéből. 25. sz. 1938. 114. 1. 3. o; továbbá Mester János: Az olasz nevelés a XIX ..
és XX. században. 273. o. - 2. GeraiL m. 10. o. - 3. Gergely: Fináczy Ernő
pedagógiája. Közlemények 20. sz. 50. o. - 4. Fináczy : Az iskola feladata az er-
kölcsi nevelésben. Magyar Pedagógiai Társaság 1910. évi közgyűlésének elnöki
megnyitója. Magyar Pedagógia 19. évf: 67. o. - 5. Paulsen : Alte und neomodische
Erziehungsweisheil. Gesammelte Pádegogische Abhandlungen, 1912. 593-630. o. -
6. Gerai i, m. Il. o. - 7. U. o. - 8. Weszely : A korszerű nevelés alapelvei 481. o.
- 9. U. o. 486. o. - 10. U. o. - ll. Várkonvi : Bevezetés a neveléslélektanba
17. o. - 12. A. Argelander: Methoden der Kinderpschichologie u. d. padag.
Pschichologie (Handbuch der biol. Arbeitsrnethoden AbI. VI. C/Il. H. 5.) 1935. 1116. o.
- 13. Vérkonyi i. m. 17. o. - 14. U. o. 1·08. o. - 15. Vérkonyi : A gyermekkor
lélektana l. 167. o. - 16. U. o. 168. o. - 17. Busemann: Pad. Jugendkunde . .,.....
18. Pestelozzi : Levelek a kísdednevelésröl. XV. és 32. o. - 19. Vérkonyí : A gyer-
mekkor lélektana I. 169 o. - 20. Mester i. m. 422. o. - 21. Várkonvi utóbbi rnűve
169. o. - 22. U. o. 171. o. - 23. U. o. - 24. U. o. 172. o. - 25. Strasser : A tanu-
vallomások kisérleti vizsgálata gyermekkorban. 10. - 26. U. o. - 27. U. o. 17. o.
28. U. o. 15. o. - 29. U. o. 28. o.

m,

:szotta a lényeges szerepet, mégsem tagadható, hogy erkölcsi mo-
tivum is közrejátszott. Másik ily kérdés a tréning-csoport tag-
jaihoz egyenként: »Mennyire vagy biztos abban, hogy amit írtál,
az valóban mind helyes P. Meg mernél arra esküdni, vagy csak fo-
gadni mernél, hogy amit írtál, jó; esetleg még azt sem, csupán
az az érzésed, hogy nem írtál felesleges adatokat?« 29 Természete-
sen meg kell a gyermeknek magyarázni analógia alapján e három
fogalom közötti különbséget. Az adott feleletek Strasser János
vizsgálatai szerint az 1. és 2. eset között oszlanak meg, a vallo-
másoknak megfelelően. A kísérleteknél a szuggesztibilitás általában
.kiküszöbölendő, bár ellenőrzési célokra jól felhasználható.

A képleírásokhoz hasonló módon cselekvési sorozat bemu-
tatása is alkalmas a tanúskodás vizsgálatára. Az eseménysorozat-
nak azonban nem szabad bonyolultnak lenni, továbbá újszerünek
kell lennie.

A tanúskodás képesség, ép olyan, mint a zenei, költői, mate-
matikai képesség. Jegyeit kell pontosan kikutatni és azt megálla-
pítani, hogy az erkölcsi mozzanat mily szerepet 'játszik benne.
Az megállapítást nyert a kísérletekböl, hogya tanúvallomás fej-
leszthető gyakorlás által, hátra volna annak pontos tisztázása,
hogy melyek azon részképességek benne, amelyek Iejleszthetők,
vagy az egész képesség fejleszthető; továbbá, hogy a fejlesztés
és az erkölcsiség egymással milyen kapcsolatban vannak.

. A .gyermek erkölcsi vélekedése hasonló módon v~gy képek-
kel, va,gy pedig cselekmény sor v~gy felolvasott eseménysor meg-
itélése alapján tehető vizsgálat tárgyává, mely kérdés azonban
jelenleg messzire vinne bennünket.
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Aki az Eötvös-Alap Önsegélyző és Családjóléti Osztályába belép,
nemcsak önmagáról és családjáról gondoskodott, hanem .

sok tanító-őzoegy és ároa kőnnyeit is letőrli !

53



. :1

54

Vasmegvei pedagógusok.
Irta : Tállyaí István.

Ugyancsak kőszegi születésű az a másik tanügyi férfiú, aki
leülönösen a bölcseleti tudományok terén' szerzett nevet' magának:
Purgstaller (Palotai)' József. Ahogy Köszeg Schnellerben lciváló-
pedagógust adott hazánknak, úgy Purgstallerben kifűnő ,filo-
zófust, aki korában számottevő és jelentős egyéniség a böl-
cseleti tudományok terén. A pedagógia ter-én Purgstaller az empí-

. rista iránynak volt a híve. Az életrajzát, valamint az itt következő
Szilassy János és Beély Fidél életrajzi adatait Szinnyei : »Magyar-
írók élete és munkái« sok kötetes munkából veszem. Purgstaller
Józse! 1806 junius 26-án született Kőszegen. Itt nyerte első okta-
tását, végezte első iskoláit, majd 1822'-ben Privigyén a:' kegyes
tanítórendbe lépett. 1825-26-ban Temesváron tanárkodott, majd
1826-ban Kolozsvárt folytatta tanulmányait, 1827-ben pedig a
pesti egyetemen. 1828-29-ben Nyitrán és Szentgyörgyön vé··
gezte el a hittani tanfolyamot. 1829-ben Vácott .pappá szentelték
1830-31-ben Pesten tanárkodott, míg 1833-ban ismét tanult

. keleti nyelveket és hittudományi doktor lett. 1833-35-ben
Budán tanár, míg 1836-ban Vácra a liceum bölcseleti tanszékére

.került, Érdemeinek jutalmául rendfőnök lett Nagykanizsán. Mint
ilyen működött az 1847-48. években. 1848-ban Verney József
nyugalombavonulása után a pesti egyetemen elnyerte a bölcse-
leti- tanszéket s rendtársai kormányzóvá választották. Az akkori
szabadságharci mozgalmak miatt . visszavonulni volt kénytelen
Magyaróvárra. A Magyar Tudományos Akadémia 1844-ben levelező.
1848-ban rendes taggá választotta. Nevét 1848-ban magyarosította
Palotaira, de leginkább a Purgstaller név alatt ismeretes a bölcse-
leti irodalomban. 1851-52-ig a rend mernyei birtoka pénzjövedel-
mének volt kezelője. 1853-55-ig ismét tanár volt Szegeden. 1854-
55-ben rektor, majd 1856-58-ig gimnáziumi igazgató Temesvárott
és rendfőnöki tanácsos. 1858-ban ismét a rend főnökévé válasz-
tatott Vácott. 1869-ben ismét a rend korrnányzója volt. 1863-ban
a gimnáziumi tanárvizsgálóbizottságnak lett elnöke, 1865.ben meg-
kapta a Ferenc József-rend kiskeresztjét, ugyanekkor a bécsi egye-
tem bölcseleti kara tiszteleti taggá választotta. 1866 június 30-án
az elmeháborodottság jele mutatkozott nála és a Schwarzer-féle
gyógyító intézetbe sz állították. Meghalt 1867 ápr-ilis havában .
Purgstaller korának egyik legkiválóbb s legnagyobb hatású böl-
cseleti írója volt, kitűnő bölcseleti tankönyvek szerzője, mint ké-
sőbb Pauer Imre, aki szintén nagyhatású egyetemi tanár volt,
előbb pedig a pozsonyi jogakadémián a filozófia tanára s ezt meg-
előzőleg Szombathelyen premontrei gimnáziumi tanár. Purgstaller
cikkei közül kiemeljük: 1844-ben az Életképekben Szontagh egyik
művét ismertette. 1846-ban jelent meg: Némajáték. és színtánc.
Művei: A bölcsészet elemei. 1843-ban jelent meg és a Magy. Tudo-
mányos Akadémia 100 arannyal jutalmazta. Kötetei: Bevezetés és
lélektan; 2. kiad.: 1846. Gondolkodástan. 2. kiad.: 1846. Ismerettan.
2. kiad.: 1846. Erkölcstan. Két kiadása jelent meg. A bölcsészet
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történetének vázlata. 2. kiad.: 1847. Szépészet, azaz aesthetika.
r: könyvéről értékes méltatást találunk Jánosi »Az aesthetika tör-
ténete« c. könyvében. Purgstaller esztétikai irányát Kecskés Pál
»A bölcsészet története főbb "vonásaiban« c. könyvében etikai-
idealisztikusnak nevezi. Még három pedagógust akarunk röviden
méltatni: Szilassy Jánost, Beély Fidélt és Kurz Sámuelt.

Szilassy János, teológiai doktor, egyetemi tanár, nagyváradi
kanonok. Született Bögötén 1795 január 7-én. Középiskolai tanul-
mányait Szombathelyen és Sopronban, a teológiaiakat Szombat-
helyen, majd Budapesten folytatta. 1818-ban szentelték pappá. A
szombathelyi papnevelőintézetrtek lett felügyelője; 1819-ben lett
:ugyanitt a neveléstudomány és. erkölcstan, majd a Ielkipásztorko-
dástan tanára. 1836-ban a pesti egyetemen a teológia tanára 1851-
ig. Utazott Olasz-, Nérnet-, Angol- és Franciaországban. Meghalt
1859 november4-én. (Adatok: Szinnyei: Magyar Irók.) Az aka-,
démia tagja volt. »Neveléstudomány« c. könyve 1827-ben jelent
meg Budán, Philosophiai tanulmányai 1856-han Pesten, dr. Sze-
lényi Ödön szerint Szilassy »Neveléstudománya« lényegileg Wilde
és Niémayer alapján készült, de van néhány maradandóbb becsű
fejezete s előadása is folyékonyabb, mint a kor hasonló alkotásaié.
Mindenre kiterjedő érdeklődése, józan ítélete, fölényes szelleme
magával hozta, hogy széles körökben nagy tekintélynek örvendett.
A pedagógia tudományos mibenlétéről ellenben alig van biztos
fogalma, amint eme meghatározása is mutatja: »Magában tekintve,
a neveléstudomány nem más, mint azon szokásoknak rendbeszedett
foglalatja, melyek szerint az ember ereje és tehetsége kifejlődnek
s műveltetnek ; az emberre nézve pedig ugyanazon szokásoknak
világos és gyökeres ismeretét és tudását jelenti, vagyis tisztán
gyakorlati tudornány« .

. Beélp (Briedl) Fidél, József, akadémiai tag és szentbenedek-
rendi pap. Székesfehérváron született 1807 július 5-én. 1822~ben
vétetett fel Pannonhalmán a Szt. Benedek rendbe; 1830-ban szen-
telték pappá; 1832-ben lett Pannonhalmán lelkészsegéd és tanár.
Utána Bakonybélbe került s végre 1855-ben Kőszegre gimnáziumi
igazgatónak s itt halt meg 1863 június 5-én. Főmüve: »Alapnézetek
a nevelés és leendő nevelő s tanítóról. különös tekintettel a törté-
neti viszontagságra -s Iiteraturájára«. (Pozsony 1848). Megint csak
dr. Szelényi Ödön szavaival: Beély Fidél merőben tapasztalati.
alapra helyezkedik, de azért van érzéke a tudományosabb nevelés-
tan iránt is. Bizonyítja ezt főleg munkájának az a fejezete, ahol
kifejti, hogy a neveléstan az angol, francia ~ésnémet tudósok által
a filozófia egyéb ágaitói elválasztatott és önálló tudornánnyá téte-
tett. Forrásai közt Herbartot is felsorolja s a pedagógiát a tilozófia
egyik ágának tartja. V égre még egy pedagógusról emlékezzünk
meg röviden s ez Kurz Sámuel, a budapesti 'deáktéri evang. elemi
iskolának volt kiváló tanitója, kit minden' szünidőben láttani Felső-
lövőn nyaralni és Wimmer Ágoston, a felsőlövői tariintézetek ala-
pítójának életrajzát is megírta, akit, mint gyermek, még látott
.akkor,.mikor az oltár előtt kardját rántva vonult 1848-ban az
osztrák ellenség ellen eszavakkal: »Vorwárts Iür Gott und Vater-
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Iand«. Kurz Sámuel egyik legkiválóbb tanítója volt evangélikus.
egyházunknak, ma, persze; mint sok kiváló régi pedagógus, már ő
sincs' az élők között. Életrajzi adatait a »Lövői Jubileumi Dísz-'
albumból« veszem, amely a tanítóképzőintézet 50 éves fennállá-.
sakor jelent meg 1895-benés minden addig Felsőlövőn végzett.
tanítónak életrajzát sarcképét hozza (szerkesztette Ebenspanger
János). Kurz Sámuel Felsőlövőn 1843 augusztus 29-én született.
Tariítói oklevelét 1863-ban- Felsőlövőn szerezte. 1863-69-ig Léván
volt tanító. 1869-től l872-ig Budán, azóta a deáktéri iskolában.
Pesten. Élénk egyesületi és irodalmi munkásságot fejtett ki. Pfitz-·
ner Jánossal kiadta »Egyhází énekek«, Németh Károllyal »Bibliai
történetek« c. müvét. Magyarra· fordította' l883-ban Gratz Mór
»Lutherbilder« c. kőnyvecskéjét.: l892-ben jelent meg Kurztól:.
»Abc und Lesebuch« c. könyve, l894-ben több társszerzövel : »Képes
német olvasókönyv«, Szerkesztett egy számológépet, amelynél a
golyókat deciméterek helyettesítik, továbbá szerkesztette Buda-
pest és környékének térképét, mely négy kiadást ért. l878-ban Ő,
is tevékenyen közreműködött abban a bizottságban, melynek tagja
volt és .melynek ccélja volt a kiváló lövői tanár emlékét egy Weber
alapítványban megörökíteni. A bizottság tagja volt mások mellett
még Ebenspanger János, lövői tanítóképezdei főnök, az intézetek
tanárai és Schranz Mihály soproni tanító. .

'Ezzel befejezzük szerény dolgozatimkat, melynek más célja
nem volt, mint emléket állítani a kiváló vasmegyei pedagógusoknak ..
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Ady Endre bibliája. ~
lrte : Kuszák István.

Makkay Sándor szerint Ady Endre nemzetünk' legmélyebb,
és egyedüli vallásos költője. Ugyancsak ő állapítja meg azt is,
hogy Adynál jelentkezik először a bűntudat a magyar irodalomban
és az 'kűlönbözteti meg az -ő vallásos költészetét egyebektől, hogy
bár viaskodik, dacol Isten ellen, de megtörik és meghódol, lázong,
és megalázkodik. Az Isten arca sokáig nem tud kialakulni lelkében
és nem tud elmerűlni látásában, de lelkében mindíg az Isten után
síró gyermek maradt. Maga' mondja, hogy mikor az életet hajszolta,
akkor is az Isten utáni szomjúság kergette. Költészetének körül-·
belül egyharmadrésze fo.1lalkozik az Isten ésHalál titkaival. Az
Istenhez térő bűnbánat nem időrend szerint jelentkezik nála, hanem
lelki életének folytonosarimegújuló hullámzása szerint. »Vala-
hányszor ez a lélek hullámzásának legmélyebb és legmagasabb pont.
jáig ért, mindíg és mindenütt teljes tragikus komolysággal és
őszinteséggel zendül ki belőle ri zsoltáros hang, a bűnbánatnak, a
viaskodó hitnek, a szomjas istenszerelemnek megrázó, hatalmas
melódiája.« (Makkay.) .

A következőkben' Ady bibliájának történerét ismertetem s
közben megkisérlem a »beteg szívvel istenes ember« lelki arculatá-
nak néháriy vonását megrajzolni.

Élett-ajzírói emlitik, hogy volt Adynak egy vclinpapirra nyo-
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mott, fekete vászonkötésű, 16 fok alakú Károli-bibliéja, melynek
első lapjára a költő ezeket a szávakat írta: »Ady End-;e öreg diák
kedves bibliája«. Ezt a könyvet állandóan magánál hordozta. El:
vitte, tehát Párisba a »sokarcú«, »krizantémfürtű« városba is. Oda,
ahol ő a boulvardok fényzuhatagjában s a musik-hallokból kiszű-
rődő néger zene hangjaitói kísérve rohant bűnös szerelmének,
Léda asszonynak karjai közé. De vele volt a pesti hotelszobákban
és budai kiskorcsmákban épúgy, mint a vadregényes csucsai
Boncza-kastélyban, ahol késői házasságának néhány hónapját töl-
tötte fiatal feleségével: Boncza Bertukával. Egyetlenegyszer történt
meg, hogy valahol elhagyta bibliáját. Nagyon szerencsétlennek
érezte magát emiatt. Bátyját és egyik barátját addig kérlelte, míg
azok elő nem kerítették. Két napi keresés után, amikor meglelték
s átadták Adynak, ő gyermekes boldogsággal szorította szívéhez
kedves könyvét.

A Szentírást Ady nemcsak magával hordozta, hanem sokat
olvasta is. Egyik életrajzírója említi, hogy amikor már annyira
fáradt volt, hogy ujságjait sem "olt kedve elolvasni, a. bibliát akkor
is elővette. Álmatlanul töltött éjszakáin úgyszólván állandóan azt
olvasta. Különösen a zsoltárok és a próféták írásai vonták rriaguk-
hoz mélységes rejtelmeikkel Ady lelkét. A zsoltárokat már gyer-
mekkorában nagyon rriegszerette. Zilahi diák korában sokszor fel-
húzódott a református templom karzatára és áhítatos kedvvel éne-
kelt ott a kántorral és hívekkel. Két legkedvesebb énekét a »Te-
benned bíztunk« és az »Erős vár a mi Istenünk« kezdetűt később
is többször énekelte.

Annak érdekében, hogy röviden rámutathassak a bibliának
Ady életében, illetőleg költészetében való szerepére, egy-két -
alapjában véve jelentéktelennek Iátszó - mozzanatot szeretnék fel-
hozni az ő gyermekkorából.

Ady Endre. betegen, idétlenül jött a világra. Hogy életben-
maradjon - régi »jó magyar szokás« szerint - erős érmelléki
borokkal erősítgettek. Sikerült is életbentartani, de én azt hiszem,
hogy a későbbi beteges idegzetű, akaratgyenge Ady Endre tragé-
diájának is itt kell keresnünk a kiindulását. Meggyőződésem, hogy
a csecsemő szájába öntött első kupica borral történt meg a későbbi
»márnorgályák utasának« a felavatása. Életrajzában Ady maga
mondja, hogyaboritalhoz kicsi gyermekkorától fogva valami külö-
nös erő vonzotta. Hét éves korában Miskakocsisuknak annyi bort
sikerült belediktálnia, hogyaléltan esett össze tőle. Szegény kis
Ady Endre! A bölcsőjéből <lett az a mámorgálya, melyen végig-
utazta az életet és öntudatának mécsese még meg sem gyúlhatott,
amikor élete kormányrúdját az Ős Kaján ragadta magához! Az
Os Kaján, aki a Halál utasítása szerint vezette gályáját a legsöté-
tebb vizekre és amellyel szemben az ő jobbik Énje hiába vette fel
a legkétségbeesettebb küzdelmet. A Bibliának éppen abban nyilat-
kozott meg egyik legnagyobb áldásá Ady életében, hogy az Ige
fényénélgyakran megláthatta az igazi Énjét, aki arról beszélt neki,
hogy ő is Isten gyermeke, de a bűn leigázta, beszennyezte. Csodá-
latos és megrendítő, hogy ezekben a pillanatokban. milyen kétség-
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beesetten tiltakozik a bűnnel való közösség ellen. Olvassuk csak
el a »Seregély és galamb« cimű gyönyörű költeményét, mely szinte
páratlan a maga nemében! És milyen boldog ilyenkor! Úgy érzi,
hogy benne »csodálatos forróság buzog« és lelkének »csúf tükrén«
fehér lótuszok nyílnak.

Mesemaderak aranyszárnnyal
Verik meg a tajtékos vizet.

,S én érzem. hogy lelkem virágzik.
. Hogy nagy. áldott gyermek vagyok.

Buzgok. vágyok. Ieledek, hiszek.

Láp-lelkem mintha kristály volna.
Naiv. szép gyermekmesék hona
Kacsalábon forgó kastéllval
És benne minden hófehér.
Tündér-varázs. édes babona. (A fehér lótuszok.)

Minek köszönhette volna ezeknek a pillanatoknak a boldog-
ságát,ha nem kedves bibl iájának ? Mi lehetett volna más, ha nem
ez, mely egyengette előtte - a bűntudat és bűnbánat felébresz-
tésévei - az Istenhez vezető utat e,.gészena Vele való találkozásig
és a Benne való megnyugvásig? Es vajjon föltehető-e, hogya bibli-
ának nem volna része abban, a kétségtelenül megállapítható tény-
ben, hogy Ady Iirájának legmélyebb húrjait a bűnbánat rezegteti
meg s a legmagasabban csengő húrok pedig az istenszerelemben
esengenek? Meggyőződésem szerint mindezek kizárólag a biblia
olvasásának voltak áldott eredményei.

A Szentírás azonban közvetlenül is hatott Ady költészetére.
A próféták évezredekkel ezelőtt eljajdult szavaiban sokszor m~g-
találta ő azt az alaphangot, amellyel a lelkét égető magyar
tragédiát olyan megrázóan ki tudta fejezni. Több verse fölött
mottó gyanánt bibliai idézet van. Egyik fölött Ezékiel .prófétának
ezeket a szavait olvashatjuk: »A föld rakva vérnek ítéletével és
a város rakva álnoksággaL Békességet keresnek, de nem lészen.
Egy romlás a másikra jő«. És csodálatos, naptárszerűen meg
lehet állapítani, hogy amikor Ady a versíráshoz kiválasztotta ezt
a szöveget, vér öntötte el újra és újra Európát .

. Most tovább mondom »Ady Endre öreg diák kedves bibliájá-
nak« történetét úgy, amint életrajzíróinak könyveiből olvastam.
Ady Lajos, a költő testvéröccse írja, hogy 1918 november 24-én,
hosszú idő után felkereste Endre bátyját budapesti lakásán.
»Agyba fekve, betegen és dúltan találtam« - írja. Amikor egyedül
maradtunk suttogva mondotta: »Borzasztó éjszakám volt. Elkép-
zelheted : ... abi b 1i á m ats z é t tép t em ... « S odanyujtotta a
biblia letépett födelét, melyen ceruzával, reszkető betűkkel ez
volt felírva: »Elí, Eli, Lama Sabaktimi! 1918 okt. 23.« Én Istenem,
éri Istenem, miért hagytál el engem! Ugyanazok a szavak, mellyek-
kel Krisztus Urunk jajdult fel utoljára a kereszfán, mielőtt kiszen-
vedett volna.

Mivel - úgy vélem - Ady lelki arcának megrajzolása szem-
pontjából igen is fontos, hogy e megrendítő cselekedetének körül-
ményeit, amennyire az lehetséges, pontosan ismerjük, nem mulaszt-
hatóm el annak megemlítését sem, hogy egy másik életrajzíró



k szerint - aki élő tanúra is hivatkozik - Ady Endre nem Buda-
pesten, hanem Csucsán, okt.. 23-án tépte össze és égette el kedves
bibliáját. Annak födelét, október végén történt elutazásakor, ma-
gával vitte Budapestre. Szörnyű cselekedetének élménye azonban
nem hagyta őt nyugton egy pillanatig sem és ezért sietett azt
elbeszélni találkozásuk első percében rég nem látott testvérének.

A tény az, hogy Ady halála előtt négy hónappal .széttépte és
elégette kedves bibliáját. Megsemmisítette azt a könyvet, melyet
oly hosszú időn át egy napra sem tudott nélkülözni s mely az
ő szomorú életének egére az igazi boldogság napsugarát vetítette.

Ady Endre bibliájának szomorú története megdöbbentő mó-
don -szimbolizálja a beteg szívvel istenes ember- tragikus élet-
történetét, toronymagasságok és feneketlen mélységek közt
hánykódó lelkének minden viaskodását. "Benne van e történetben:
a tékozló fiú lázongásának, hetyke ajtóbecsapásának hangja" mel-.
lett az összetört lélek halk, szívbemarkoló éneke és alázatos ajtó-
zörgetése. És benne van még valami. Benne van a mi szerencsétlen
nemzetünk harmadik, legszörnyűbb tragédiája is, melynek minden
borzaimát a saját lelkében élte át a »magyar bánatok legvertebb
siratója«. Meggyőződésem szerint ugyanis Ady bibliája szomorú
tragédiáj ának okát a magyar tragédiában kell keresnünk. Az el-
égetett biblia megmaradt födelére írt dátum ugyanis arról beszél
nekünk, hogy a »véres bor a koponyapohárból« kicsordult már
akkor és mint sötét gyász és szörnyű siralom ömlött rá a magyar
nemzet asztalára.

1918 okt. 23-án Bulgária már kilépett a központi hatalmak
szövetségéből. Megérkezett annak híre is, hogy a horvátok elfog-
lalták Fiumét s hogy az olaszok elindultak maradék magyar-ok
ellen az utolsó offenzivára. Ebben az időben már ujságolták, hogy
Csehország proklamálja önmagát s ezzel Felső-Magyarország
sorsa elvégeztetett. Pesti ujságok hollószárnyon szálló hírei arról
is beszéltek már, hogya Bánát és kincses Erdélyünk is elveszett.
Szörnyű, ítéletes napok voltak ezek. Reményt és hitet fagyasztó
trianoni előszelek »nyögették a bús magyar Iákat«. Halálosan
megsebesítették azt is, amelyik Ady lelkében lombozott. Élet-
rajzírója följegyzi, hogy ezekben a napokban idegzetét valóság-
gal rohamok bántják, fékezhetetlen nyugtalanság van rajta, kezei
hidegek, szertelen indulatosság és roskadó apátia, amivel ezeket
a híreket fogadja. O csoda-e, hogy nemzete nevében kibuggyan-
nak lelkéből - örökké vándorló bibliajának - ezek a szavai: Eli, '
Eli, Lama Sabaktani! Es csoda-e, hogy a gyásznak és fájdalomnak
ebben a köntösttépő idejében ő azt tépi, szaggatja széjjel, ami
legerősebben volt szívéhez nőve? Úgy érzi hogy kimondhatatlan
fájdalma csak bibliajának feláldozásával válik elviselhetővé és
mélységes gyászának azzal adhat méltó kifejezést, ha kedves
könyvének hamuját szórja rá a lelkében megsebzett magyar fa
hulló lombjaira. -

Igy látom én, s így tudom megérteni Ady Endre öreg diák
kedves bibliájának szomorú történetét.
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· Valláserkölcsi nevelés a
népiskola VII. és VIlI. osztályában.

60

Irta: Hugyecz György evangélikus tanító. Békéseseba.

A valláserkölcsi nevelés a tanító legszebb, legfontosabb, de
egyben legnehezebb feladata. Ismeretekre és ügyességekre arány-
lag könnyen és rövid idő alatt megtanít juk a gyermeket, de hogy
vallásos és erkölcsQsemberek váljanak belőlük.. kik meggyőző-
désből és tudatosan ragaszkodnak evangélikus hitükhöz. és egy-
házukhoz, ahhoz egy évtizeden át tartó nagyobbszerü oktatásra
van szükség. Az. embereket tökéletesíteni, az Isten és a Jézus
Krisztus képére form~lni, nem könnyü feladat.

Az ember, illetőleg az -egyes korok embere mindíg olyan volt
és olyan ma is, amilyennek nevelték, vagy ennek hiányában nevelő-
dött. A mai kor emberéről nem mondhatjuk el, hogy szilárdan
.a valláserkölcsi alapon áll. A földnek hatalmas darabjan tagad-
ják az Isten létezését; a másik felén nem tagadják ugyan, de nem
mindíg élnek erkölcsi törvényei szerint, legtöbbször megelégsze-
nek azok látszatával. Nyugtalan, ideges". napi célok után ro-
hanó, fizikai szükségleteinek kielégítésén kívül másra alig gondelő
emberek nagyszámát találjuk társadalmunkban. Azt nem mond-
hatnám róluk, hogy nincsenek vallás.erkölcsi érzelmeik. Vannak,
csakhogy vagy tudatalattiak, vagy deforrnálódottak. Megfigyeltem
többször az úgynevezett szakszervezett ipari munkásságot egyé-
nenként és összességükben. Templomba nem mesy; imádkozni
nem akar, de azt mégsem tudja megtenni, hogy gyermekét eltiltsa
az imádkozá.stól , s ezáltal kicsiny lelkületét m~gmérgezze! Ezt
a felelősséget nem meri magára venni, mert szivében tudat alatt
ott az Istentől való félelem . .Az Isten ellen kifakad és fölé akarja
helyezni magát; de ha' a mulandóság szele suhan át felettük' és
kiragadja egy társukat közü lük, egy pillanatra magukhoz térnek,
szívükben felébred .a szeretet és részvét érzése és a hit, hogya
síron túl is élet van .. Hogy miért nem állandóan uralkodó hatá-
súak ezen érzelmek a ma emberénél? Talán nem nevelték volna
őket?' De igen 1 Nevelték. Tanítóik és lelkészeik megtették köte-
lességüket. De rajtunk kívül más is nevel ! És ezeknek a rajtunk
kívülálló tényezőknek és áramlatoknak hatása nem mindíg segí-
tett bennünket célunk elérésében; sőt sokszor ellenkezőjét akarta;
s mivel erősebb volt, ő lett urrá az emberi lelkeken. Nevelesünk
hatása elveszett! Ezen tényezőket célom elérésének szolgálatába
állítani sajnos ma sincs módomban sem nekem, sem tanító, sem
lelkésztársaimnak. S ha azt akarjuk, hogy gyermekünk a felnőtt
korban is megmaradjon a vallás-erkölcsi alapon, nevelésünk hatá-
sát kell fokozni, hogy ezáltal a gyermeket magát tegyük ellent-
állóbbá a tőlünk független' tényezők későbbi káros behatása ellen.

Nézzük, hogyan történik ez a nevelés?
Keresztyén vallásunknak két nagy törvénye van. Az első a

hit törvénye, hogy van Isten, aki felettünk áll! A másik az erkölcs
törvénye: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat l« Ennek a két



törvénynek kell bevésődnie a gyermek szívébe. Ez a vallás-
-erkölcsi nevelés célja. A nevelés rnódja pedig: szükségszerűség-
ből fakadó, értelemmel mégvilágított élmények előidézése" melyek
átélése által nem én - illetőleg csak közvetve én, a nevelő ~,
hanem a gyermek maga vési szívébe a nagy parancsolatokat; -S

amit magavés be, az' maradandó, azt kitörölni nem engedi, ahhoz
.ragaszkodik ésaszerintél. '

Az iskolába még nem járó gyermeknek vallásos érzelmei nin-
csenek. (Ezt nem állíthatjuk! Szemor-ú volna, -ha igy lenne! Ahol a
.szülők, különösen az édesanya, megteszik kötelességüket, ott a
gyermek már vallásos érzésekkel lép az iskolába. Szerk.) S ha
nem nevelnénk, talán nem is lennének. Vagy ha ébrednének IS
benne, az nem fejlődne többre a primitív népek babonás bál-
ványimádásánál. A kicsiny gyermek nem tud Istenről. (?) Nekünk
kell őt rávezetni ennek létezésére. Mivel nincsenek gyermekeim,
a rokonságtól szoktam kölcsön kérni gyermekeket. Szeretem és
élvezerntermészetes; leplezetleriőszintcségüket. S tamilmányózom
őket. Baba és Öcsi nálunk nyaraltak. Minden örömét megszereztem
nekik.' S addig' pompásan is érzik magukat. Ki is jelentették,
bogy nekik itt jobb, mint otthon! De esteledik és jövünk haza
a ligetből. Érdeklődtek a további terv felől. Gondolták, hogy' a
szórakozások fokozódni fognak. Én azonban mást mondtam:
»Mosdás, vacsora, imádkozás és alvás !« Ez egy' kissé lehűtötte
őket. Baba azt mondta, hogy nem imádkozik! Mikor elérkezett'
az imádkozás ideje, az addig kedves és szófogadó Baba, hem
akart imádkozni. Sőt egészen megváltozott! Dacos lett! Nem
tudtam mit tegyek. Erőszakot alkalmazni nem akartam, mert erő-
szakkal imádkoztatni semkit nem lehet és nem is szabad. Annak
csak káros következményei lehetnék Jobb, ha nem imádkozik!
Miért nem akart Baba imádkozni? Mert nem érezte szükségét!
Ö az Istent nem ismeri. Nem érzi és nem érti. Öcsi azt mondta,
hogy ő imádkozik, de nem hangosan. Nehéz az embernek meg-
alázkodnia, még az Isten előtt is. Szégyenérzete volt. Ragasz-
kodtam a' hangos imádkozáshoz. Azt mondta, ha én is imádkozom
hangosan, akkor ő > is! Imádkoztunk. Ebből Iáthatjuk, milyen
nevelőértéke van a példának. Másnap este szörnyű zivatar volt.
Villámlott és dörgött kegyetlenül! Hallgatunk mindnyájan, mert
nem tudtuk melyik percben üt közénk az Isten nyilával. Csak
Baba nyöszörgött. Egyszercsak megszólalt : »Gyuri bácsi !« Mi az?
»Fogok imádkozní !« És imádkoztunk. Később megint megszólalt
az ő kunos dialektus ával : »Meddig fog mán még dörögni?!« Azt
hitte szegény, ha ő a pár szavas imádságát elmondja, rögtön
leáll az egész égiháború. Túlságosan üzleti alapon fogta 'fel a
dolgot. Babuskám, én azt nem tudom! Azt csak a jó Isten tudja!
»Félek!«Ne félj! »Lehet még egyszer imádkozni P!« Lehet! Baba
imádkozott még egyszer. Azóta minden este imádkozik.
Kicsiny lelke megérezte az Istent, értelme fölfogta, megértette,
belátta és alkalmazkodik hozzá.

Az iskola alsóbb osztályaiban a vallásos nevelést az Isten meg-
nyilatkozásait elbeszélő történetek tanításával, az erkölcsi nevelést
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pedig -Iézus Krisztus tanítópéldázatainak megtanításával végezzük.,
Ágostai hitvallású evangélikus keresztyén jellegét pedig a lutheri
kátéba foglalt dogmáknak és a .korálok tanításának eredményeként,
kapjuk. Az V. és VI. osztályban az Üjtestámentorn olvasással és az.
Úrvacsorához járulás előkészítő tanításával bocsájtottuk az önálló,
hitélet útjára a gyermeket. Az anyag megválogatásánál mell őzni
kívánnám a nagyon távoli időkbe nyúló történetek tanítását, mert,
ezek nem erősítik eléggé a gyermeknek sem hitét, sem erkölcsét;
sem pedig evangélikus öntudatát. (Absolom. József testvérei.).
(Valláspedagógiai jelentőségük' miatt nem mellőzhetők. Szerk.)
Tanítsuk inkább a Gazdag és Lázár történetet. A Farizeust és a"
Publikánust. A publikánus Isten elötti töredelmes megalázkodása
szerintem jobbés szükségesebb példa, mint József gabonaüzelmei.
És nagyon helyes, hogy az Üjtestámentomot is különválasztva
kapja a gyermek. Reánk az csak annyiban vonatkozik, a~eny-
nyire a Jézus Krisztus eljövetelét előkészíti. Talál azonban a
gyermek ott mást is., melyet egyáltalán, vagy csak helytelenül
tud megérteni. Elég, ha a felnőtt korban olvassa! Az Ötestárnen-
to mi próféták neveinek pergőtűzszerű felsorolását nem kívánnám,
meg a gyermektőL-Nagy fáradságot igénylő ajakrnunka. Elég,
ha felvilágosít juk, hogy mely részeit értékelje többre" az Ötestá-
mentomnak. Van elég példázatunk Jézus Krisztus életéből és
tanításából. Ezek szépek és értékesek! Ezeket tanítsuk! Lehetőleg
azonban itt is kerüljük a csodatetteket ismertető történeteket.
Krisztus is csak szükségből csinálta a csodákat. Amint mondár
»Ha csak akkor hisztek, ha csodát müvelek veletek, igen gyönge
a -ti hitetek!« Luther is a túltengett misztikumoktól mentesítette
hitünket. A tanítás ezen alsóbb osztályokban az elhivésen, a pél-
dán és a szoktatáson alapszik. Elhiszi a gyerek nekem a történe-
teket, mert nekem hisz: a tanítójának. Csinálja a jócselekedeteket,
mert látja példárnat. Jár a templomba, mert rászoktat juk. Más-
ként ezen az alsófokon tanítani nern is. lehet, mert a gyermek
értelme még nem elég fejlett. A kátét és annak magyarázó szöve-
gét a gyermek megtanulja, de nem érti; ellenére annak, hogy
magyaráztuk neki. Mert nincs átélése; rövid életében ezen fogal-
mak nagyrészévei még nem találkozott. Önálló és helyes hitéletet
ezek alapján még folytatni nem tud. Ez a vallás-erkölcsi nevelés

- a multban elegendő volt, mert a nevelés "folytatódott a családban.
A 12éves kortól a 24 éves korig a család végezte a vallásos neve-
lést. A szülők vallásossága, erkölcsössége és kegyes élete .példa-
ként állott állandóan a serdülő ,gyermek előtt, ezek hatása alatt
állott, s ezek tartották a 24. életévig a helyes alapon, sőt még
azon is túl, mindaddig, míg kellő átélés és megértés folytán
önállóan ezen is maradt. És kisebb volt a rajtunk kívül álló
körülmények káros hatása is.

Azonban a helyzet azóta nagyon megváltozott. A család
nevelőhatása csökkent, vagy teljesen rnegszűnt. A gyermek val-
lás-erkölcsi nevelésévei nem foglalkozik. (Kissé sötét kép! Szerk.)
A gyermek magáramarad .. Tőlünk független tényezők hatása alá
kerül. Kezébe veszi még egy párszor az énekeskönyvet és elmegy



:a templomba, mert eddig így szokta meg. De ha találkozik a több-
.séggel, mely máshová tart és őt gúny tárgyává teszi, a többség
szokását veszi áto Az új szokás a régit teljesen kiszorítja.
'Ugyan így szokik el az imádkozástól is. S a modern élet alkotásai
között 'elveszti szeme elől az Istent; a gépies emlékezeten rög-
ződött kátémagyarázást új . és másirányú képzetek szor itják ki.
Amely szívből a nemes érzelmek kivonultak, ott rögtön felbur-
jánzik a rossz1mely nem engedi meg' többé, hqgy az ember az
-elhagyott ' helyes útra visszatérjen. Úttalan-útakon, cél nélkül,
bolyong, elveszve saját maga, családja, egyháza számára, mignem
-egy határhoz ér, melyet átlépve, nincs többé számára visszatérés.

Ezen a bajon akart segíteni egyházunk' a VII. és VIlI. osz-
tályók felállításával. A VII. és VIlI. osztály elsősorban művelt-
séget akar nyújtani a nép azon rétegei részére, akik a VI. osztály
elvégzése után tovább nem tanultak. A reformáci o is iskolát állított
mindenütt, mert vallásunk helyes megértéséhez és az abban élés-
hez műveltségre van szükség. Több ,', műveltséget kell, adnunk
evangélikus népünk alsóbb rétegeinek, hogy anyagilag is emel-
kedhessenek, s egyházunkat erősítsék. Nekem éppen olyan fele-
barátom a szegény városszéli napszámos, mint a vagyonos gaz-
-dálkodó. Csak fel kell emelni őket. Krisztus is elsősorban a
.szegényekhez, a betegekhez, az elhagyatottakhoz jött el. Ha jól
körülnézünk, azt látjuk, hogy a nagytemplom körül napról-napra
kevesebben laknak a templomot építő ősök leszármazottjai
közül. Hová lettek a templomot építő ősök unokái? Iskolám 80
tanulója közül 3 volt vagyonos, a többi nélkülöző volt. Márpedig
fizikai szükséggel gyötrődő testben nem lehet kiegyensúlyozott
lélek. S egy életen át tartó reménytelen nélkűlözések kiölhetik
még a vallásos érzelmeket is. ,Nem merem minden szegény emberre
ráfogni, hogy rossz és bűnös, és csak bűntetni kell. Nem keresz-
tyéni gondolkodás. Talán mi is hibásak vagyunk?! Jézus Krisztus
azt mondta: »Akinek több adatott, attól több is kívántatík !« Úgy
:anyagilag,mint szellemileg. A nagyobb műveltséggel felvértezett
ember biztosítani tudja magának az emberi mivoltához illő meg-
élhetést, melynek megszerzése után. természetes következmény a
lelki élettel való foglalkozás. Az Istenre gondol és eljön a temp-
lomba. "

Mi a teendője a VII. és VÜI. .osztályok tanítójának vallás-
-erkölcsiés ,evangélikus egyházi szempontból? Az alsóbb osztály-
ban tanultakat értelemmel alátámasztani, logikával .minden két-
séget kizáróan meggyőzni és tudatossá tenni, hogy a, gyermeknek
,()lyanmeggőzödése legyen, mely képes visszaverni minden olyan
támadást, mely őt később hitétől, erkölcsétől vagy evangélikus
mivoltától akarja megfosztani.

Először a hit erősítésével akarok foglalkozni. A 14 éves gyer-
mek már dolgozik: megfordul a felnőtt emberek különböző réte-
geiben és ott bizony- sok mindent lát és hall. Ezt magával hozza
az iskolába is és ott el is mondja ! Volt olyan gyermek, aki taní-
tás közben azt mondta, hogy ő a szomszédjától hallotta) hogy
nincs Isten és csak a buta ember jár templomba. Nem vertem
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el. Rá sem kiáltottam. Sőt, hagytam, hogy nyugodtan mondja
el. Mert erőszakkal hitetlenséget kiölni, vagy hitet ébreszteni nem,
lehet! Elérte-e az inkvisitió a célját? Nem! Nem érte el. Hanem
megragadok minden alkalmat, hogy megéreztessem az Isten létét
és felemeljem hozzá a gyermeket. Megláttatom az Isten alkotásai-
ban, a természetben. Felhívom figyelmét a csrllagos égre. Például.
a Sarkcsillagra. Hogy arról a fény 47 és fél évig jön a földre.
Tehát a mai látás képéhez a fény' akkor indult el: amikor ő még
nem is élt. Sőt, még én sem! És hogy a Sarkcsillag is egy nap,
mely körül bolygók keringenek. Es.ctalán ott is laknak emberek?
És mi lehet azon túl?! Kérdezd meg fiam a szomszédodat. Ő
nagyon okos ember. Mondja azt meg neked. Vagy mit csinálna
a szomszédod, ha kihűlne a nap? Talán állítana oda egy másik
napot? S ha naprendszerünk bolygói egyensúlyukat vesztve egy-
másnak rohannának, ő igazítaná el őket útaikon? Ha eljön a
tavasz és kínyílik, az első, ibolya, kivisz em 'a gyermeket hozzá;
gyönyörködjék benne. Nagyot lélegzik a gyermek az enyhe tavaszi
levegőn; örül a napsugárnak, a' zümmögő méhecskének, színnek,
illatnak, 'varázsnak és önkéntelenül felsóhajt: »Istenern, de szép
ibolya!« Látod fiam; tavaly is volt ibolya. Meg Krisztus születése
előtt 6000 évvel is nyílott az ibolya. Akkor is éltek emberek.
Nagy .emberek ! Fáraók. Dareios. Nagy' Sándor. Cézárok. (Ismeri
őket a történelernből.) Hol vannak ezek az emberek? Jövőre is
lesz ibolya. Biztos, hogy meglátod jövőre az ibolyát? 1000 év
múlva. is' nyílik majd az ibolya. Mondd fiam, hol leszel te már
akkor? Aztán éreztetem az Isten nagyságát és az ember kicsiny-
ségét. Elvetettük a magot, de eső kellene rá. Csinálj magadnak
esőt fiam! Te hatalmas vagy! Parancsolj a szelek járásának!
Védd meg a fagy tól fáidnak virágát! Allítsd meg a jégeső pusz-
tító verését búzatáblád felett! Mit éreztél. fiam, mikor apád azt
mondta, hogy ereje elfogyott, nem bírja tovább a munkát ; magad-
nak kell gondoskodnod szükségleteid előteremtéséről ? Mít gon-
doltál, leányom, édes anyád betegágyánál kérdésedre, hogy édes
anyád meggyógyúl-e? az orvos nem adott feleletet. Édes anyád
f,elemelve sápadt kezét gyöngéden simította le hajadat homloko-
don. Gondoltál-e Istenre? Kétségbe vontad-é annak létezését? Vagy
tudod-é, hogy mit hoz ,a holnap? És ha sejted is, megtudod-é
állítani a végzetet? És mikor ott álltál testvéred ravatalánál, el-
hitted-e, hogy van túlvilági élet? Élmények, melyek átélése ki-
törölhetetlenül vési a gyermek szívébe az Isten Iétét, melyek
átélése után szükségszerűen. lép fel a gyermekben az Istenhez
emelkedés vágya. Az emelkedést szolgálja az éneklés és az ima.
Az megalázkodást jelent. Erre is meg kell tanítanunk a gyermeket.
Az .ember nehezen alázkodik meg az Isten előtt. Az emberek
előtt sokkal. körmyebben. Csakhogy az előbbinek őszintének kell
lennie, az.:u~Óhbi' pedig ritkán őszinte. A. megalázkodás, gyakor-
Iásában ~'ajlh,példámmal hatok. Elmondom, hogyan kértem az
Istent szükségemben éshogyan köszöntem meg segítségét. Ki-
tárom lelkemet a gyermek előtt. Nézzen bele és lássa meg, hogy
az Isten előtt én is gyenge ember, parányi porszem vagyok. Es



a:
ll.

II

t.

lrta : Kíszelv Dóra okI. tanítónő .

. . . Nézek kifelé az ablakon. Puha, könny ű hópelyhek szál-
lingóznak a halványszürke égből. Már minden fehér. Az egész világ'
csupa szelídség, nyugalom, béke és csend. A kályha békésen
dorombol mellettem, mint valami nagy, fehér cica. Még a szeme
is világít. Lobogó, piros szeme van. Nézem ... lassan reám borul
a sötétkék téli este. Már csak a vidám kis lángokat látom, amint
piros-sárga ruhájukban sziszegve járnak valami furcsa táncot.
Narancs-kék fény vetődik a szőnyegre. Lassan-Iassan egészen át-
változik a szoba... A meleg, a különös színű fények, a leszálló
este puha kékje jólesően ölelnek körül.. Nem csoda, ha vissza-
álmodommagam a meleg, a fény, az élet, a színek, a csodálatos
szépségek hazájába: napsugaras Itáliába. Úgy tűnnek fel emlé-
kezetemben ezek a kedves képek, mint egy-egy hirtelen felvillanó,
édes mosoly ...

1

még a' látszatát is kerűlöm az Istenség emberi kisajátitásának,
Mert ha a gyermek ezt látná, s emiatt hitében csalódnék, s látná,
cselekedeteim nincsenek összhangban tanításommal, ott aztán min-
dennek vége. Ott hitet másodszor nem ébreszt senki. Es meg-
ragadok minden alkalmat, hogy a gyermek saját belső okainak
következtében,egysze:rü, keresetlen szavakkal imát mondhasson,
amikor erre csak alkalom kíriálkozik. Tudtára adom, hogy a
nagy emberek: Luther, Bethlen Gábor, Kossuth Lajos is buzgón
imádkoztak .és azt nem is szégyeltek. De felhívom .figyelmét arra
is, hogy csak akkor remélheti kérése teljesítését, ha hisz az
Isten mindenttudó és mindenhatóságában, s ha kérése jószán-
dékú és annak megvalósulására maga is törekszik.

. (Folyt. köv.)

T,.
,
)

Képek napsugaras Olaszországból.

c-, Nagyon kiváncsiak voltunk Olaszor-szágr-a. Sok mindent hal-
lottunk, olvastunk felőle. Jót, szépet, kevésbbé kedvezőt is. Pl.,
hogy az olaszok bizony nem valami híresek a tisztaságukról. De
nagyon kellemesen csalódtunk. Mussolini Olaszországa más, mint
a régi volt. Gyönyörii, gondozott, tiszta, szép minden, amerre
csak jártunk. Az még előfordul persze, hogy a mellékutcák nem
ragyognak a tisztaságtól és hogy egyik emeleti ablaktói a másikig
kifeszített kötélen nyugodtan szárítják a ruhát. De máskülönben
rend, tisztaság, csin mindenütt. - A szállókban. is kellemes meg-
lepetésért bennünket. Egyikből sem hiányzott a fürdőszoba, tel-
jesen modern, szép felszereléssel.

*
Aki nem szeret alkudni: bárhová menjen, csak éppen Olasz-

országbane. Firenzében pl. 10 líráért kínáltak nekünk egy fürdőt
a szállóban. (2.70 P.) Nem tudtuk, nevessünk-e vagy bosszan-
kodjunk? Végre az előbbit választottuk. Fokozatosan távolodva
a íürdőszobától, magyaráztuk kézzel-lábbal, hogy-világért sem fize-
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tünk ennyit. És mi történt? Végül vidáman lubickoltunk - 1
líráért! (27 f.)

Bámulatosan lehet alkudni az olasz üzletekben, az utcai árú-
soknál. Csak ügyesség és bátorság kell hozzá. Legtöbbször az
első szóra odaadják árúikat annyiért,amennyit az ember mond.
Igy aztán - ha csak nem mond valaki nagyon keveset - sohasem
lehet b~ztos benne, hogy, még mindíg nem az olasz járt-e jól.

*'
'Csodálkozással vegyes tisztelettel néztük ,a díszes egyen-

ruhába öltözött katonákat, akiket sokszor pillantottunk meg az
utcákon. Legalább is tábornokoknak .hrttűk őket. Sötétkék ruha,
arany-piros dísszel, Napoleon-föveg ... Érdeklődtünk és alig akartuk
elhinni, hogy a mi gyönyörű ruhás »tábornokaink« az olasz -
rendőrök.

*
bgy vettem észre, hogy az olasz katonák nem ismerik azt

a merev vigyázz-állást, amit a mi katonáinknál láthatunk. Rómá-
ban a Palazzo Venezia kapuja előtt két őr állott. A mi fogalmaink
szerint kb. pihenj-állásban, puskájukat pedig kényelmes en tar-
tották ~ a karjukban. Mint valami virágcsokrot. Azt hiszem,
.a nagy forróság miatt engedélyezik nekik ezt a 'kényelmes helyzetet.

*
A Róma felé vezető útvonalon majdnem minden középületen,

házon, kerítésen ott láttuk ékeskedni a »Duce« és »Hitler« fel-
írásokat és a két nagy államférfi arcképét. Sőt, a »Berlin-Róma
tengely« felírást is. Hitler római útja előtt készítették ezeket, és
ott is maradtak, emlékeztetve mindenkit az olasz-ném et barátságra.

*
Élvezzük Róma csodálatos szépségeit. Nem tudunk vele betelni

egész nap. Meg kell toldanunk az időt, az éjszakával. De milyen
szívesen tesszük! Már csak azért is, mert taxival járhatunk be
nagy távolságokat. Rohanunk a multban, a jelenben... A leg-
régibb, az ősi Rómából a legmodernebb Rómába. És mindez arány-
lag nagyon kevésbe kerül"mert Olaszországban igen ol~só a gép-
kocsi. Mi lenne Pesten, ha valaki fél éjszakán át vitetné magát
taxival ? Es itt, 5-6 személyes kocsiban, egy emberre kb. 1.50P esik.

*
Elbűvölően szép, meleg, selymesfényű olasz éjszaka. A sötét-

.kék, csillagos égbe élesen vágnak bele a ragyogó vörös, narancs,
lila, zöld, kék reklámfények. És forgalom, élet, zsivaj mindenütt.
Egyszerre gyermeklárma üti meg fülünket. És nagyot csodálko-
zunk! Egy egész csapat, villogó feketeszemű, pergő beszédű kis
gyermek játszik az egyik park bejárata előtt. Valami homokvárat
vesznek ostrom alá ... éjjel fél 2-kor! Hiába, nappal tűrhetetlen a
hőség. Éjjel aztán ők is kint vannak a felnőttekkel.

'.
Olaszországban csendrendelet van. Bizony, nekünk elég nehéz

volt megszokni. Nagyforgalmú tereken, utcákon csak úgy röpköd.
tek körülöttünk az aut'ók,' és más járművek, de .hang nélkül.



Úsz van már; de igen nagy a meleg. Azonban nem kell fél-
nünk! Úgyszólván minden utcasarkon árulnak hűsítőket. Kis
bódékban. vagy folyosó-szerű, ajtó-ablak nélküli helyiségekben.
Van itt minden : sör, bor, narancs-és citromszörp, ásványvíz,
jégre tett citromszeletek, sok-sok fagylalt, feketekávé, stb. És
minden olcsó itt. Egy egész üveg finom narancsszörp 27 fillér,
Nem is fogynak el a vendégek egy helyről sem!

'Baj azonban aránylag igen ritkán ,fordul 'elő, mert mint hallottuk,
.az olaszok elsőrendű jármű-vezetők.

*
Róma. Járunk a Piazza Venezián és csodáljuk a hatalmas,

gyönyörű Viktor Emánuel-emlékművet. Egyszer csak kicsit furcsán,
de mégis - ebben az idegen zür-zavarban - olyan édesen csengő
magyar szó üti meg a fülünket: »Nem drága, nem drága! Olcsó
János! Tessék venni! Olcsó .Iános !« Persze, oda futunk és kezd-
jük faggatni a barnabőrű legényt, mit tud magyarul? És hol tanult?
De ő csak nevet ránk vidáman, mintha csak gyöngyfehér fogsorát
akarná bemutatni. Kiderül, hogy egy kukkot sem tud magyarul,
csak amennyit mondott előbb., De hogy ennyit is honnan szedett?

*
Nem hiába járunk Olaszországban, mindenkinek eszébe jut

az arany színű , kellemes ízű narancs. Nápolyban pillantjuk meg
az első narancs- és citromszigetet. De bizony a narancs ok még
haragos-zöld színben pompáznak. A citrom már : sárgállik. Az
olaszok azonban - úgylátszik - nélkülözik szép narancsaikat.
S a bajon ügyesen segítenek is. Mint nálunk a leánderek, úgy
állanak itt a kávéházak előtt a narancsfák. A húsos, zöld levelek
közé pedig .narancs-színü és - alakú, csalódásig hű villanykörték
vannak elrejtve. Nagyon jól hat és igen szép. Különösen, ha a
villanyt fel is. gyújtják. Igy gyönyörködünk az »érett« narancsok-
ban - szepternberben.

*

Ha Olaszországban ezt látod kiirva: »Bár«, nyugodtan menj
be. Találsz egy helyesen berendezett, szép kis helyiséget, kettőt,
hármat is esetleg, és ehetsz-ihatsz mindent, amivel szomjúságodat
eloltod. Izletes, friss en főzött feketekávét, szörpöket, bólét,
sört, bort, coctail-t ihatsz, hűsítheted magadat fagylalttal, parfé-
val, ez utóbbi sok fajtája közt legfinomabb a tejszínhabos »ethió-
piai-parfé.« Ajánlhatom mindenkinek! - Ezek a »bárc-ok egyéb-
ként egész éjjel nyitva állnak és nyitott ajtajukon, ablakukon
át csalogatóan mosolyognak kifelé a pirosra lakkozott asztalkák,
székek, csillogó üvegpoharak, meg: a sok mindenféle jó.

.. '

Nem hiába tárja az olaszok elé maga a természet a legcsodá-
sabb színhatásokat! Ök maguk is .művészei ennek. Gyönyörű szépen
tudnak pl. épületeket kivilágítani. Sohasem felejtem el Nápolyt,
amikor a Capri-szigetről érkező hajóról sötét este megpillantottuk
az Anjouk palotáját. A régi-régi, történelmi bás~yafalak sötét
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narancsvoros fényben égtek és ' gyönyörű művű kapujára acélkék
fényözön áradt. A tenger sötét tükrében álmodozva nézte magát.
a ragyogó, narancs-kék tündérkastély ...

..
Azért Olaszországban sem, minden fény és szépség. Velen-

cében pl. egy iskolában' voltunk szálláson. Nem elemi iskola volt,
hanem gimnázium. De nem sokkal volt szebb "egy magyarországi
falusi elemi iskolánál. Kopott falak, képek, bútorok, kétes tiszta-
ságú, sötét, barátságtalan termek és folyosók. Természetesen, biz-
tosan van ennél sokkal szebb iskola is, de. ez az egy nagyon kiáb-
rándítóan hatott. És éppen Velencében, az »Álrnok városá«-ban L

*
Ha már itt tartunk, azt is meg kell írnom, hogy az »Almok,

városác-nak csodás szépségeit és tündéri hangulatát nem valami
kellemesen egészítette ki az állandó halszag. Ettől nem lehet egy
percre sem szabadulni, bekúszik a. szobákba, a hajóra, kísér a
gondolán, a vonaton ,mindenütt. Dehát ez is hozzá tartozik a »[el-
legzetességekhez.« És mint ilyet, persze el kell tűrni. Sőt. Élvezni
kell. ~ ..

Élvezni kell, mint Capriban a polipot. Mivel, hogy ez is.
jellegzetesség. .. De .milyen! .Olajízű , mert hiszen abban' sült, és
nem valami kellemes illatú. Mégis megettük hősiesen. Nem baj l
E,z is hozzátartozik az olasz élményekhez, az érdekességekhez.
Egy kis jó chianti-bor el is felejttette velünk, hogy polipot »élvez-
tünk« a »Santa Lucia« hangjai mellett .

..
Pompeiben járunk. Felettünk vígan pipál a Vezuv. Egyik

régi-régi épületnél nagy a csoportosulás. Mi lehet ez? Vidám olasz
kínálgat különböző dísztárgyakat, hamutartót, levélnehezéket -
lávaból formálva. Érdekes, furcsa dolog ez ... Láva, amely forrón
ömölve elborított egy élő, lüktető,' virágzó várost, és láva, amelyből
ártatlan, csendes és hideg - disztárgyakat készítenek ...

..
Megint csak Róma. De nem lehet ennek a csodálatos, »örök

városc-nak a szépségétől, a misztikumától, az érdekességeitől szaba-
dulni. Suhan az autónk a Colosseumhoz. És az út, amely oda visz,
a .lehetö legmodernebb. Az út mentén nagy-nagy márványtáblá-
kon Olaszország területi változásait ábrázoló térképek. Úgy érez-
zük, hogy most valóban benne élünk a tör-ténelemben., Benne élünk
a múltban, a jelenben, de a jövőben is. Mert bizonyosan érezzük,
hogy mindez sohase fog elmúlni ...

Van egy csodálatosan szép szökőkút-csoport Rómában: a
Fontana Trevi. Egész Hómát ez látja el ivóvízzel. Gyönyörűen
megalkotott szeborcsoportozat az egész, persze ez is' világítva,
éles sárga fénnyel. És minden részéből ömlik, zuhog a csillogó,
tiszta víz. Mindenki előszedi itt a sold6ját. Mert ehhez a kúthoz
az a kedves hagyomány fűződik, hogy aki ezt a pénzdarabot bele-



Nagyon kedvesek és udvariasak voltak hozzánk az olaszok,
Pl. Nápolyban térképet akartunk venni, de nem tudtuk, hol
lehet kapni. Egy matróz jött. segítségünkre és kísért bennünket
szívesen az üzletig, pedig hajója indulásra készen· állott már.
Majdnem lekésett, de mégis barátságosan integetett felénk.
A Vatikánban meg bélyeget vettünk. Nem járt volna vissza semmi,
de az olasz barátságos nevetéssel nyomta kezünkbe az 1 lírást.
Mi persze adtuk volna vissza. De csak integetett és mutogatta,
hogy nézzük jól meg. Megnéztük - hát egy különleges, szép,
fényes, pápai emlék-lírás volt. - Milanoban a Loreto-szállóban
voltunk, Európa egyik legnagyobb szállójában.· Nyolc emeletes,
több, mint 1000 szobával. Persze az étterme is gyönyörű volt.
Mikor megtudták, hogy magyarok vagyunk, az összes ott levő
zöld-fehér-piros zászlót megfordították. Barátságosan mosolygott
ránk a mi édes három színünk.

dobja a víz medencéjébe, az még egyszer visszakerül Rómába.
Csobbanva hullanak a sötét vízbe a csillogó pénzek. És mindenki
reménykedve mosolyog utánuk... Hátha? .. :

*Érdekes, ahogyan az olaszok étkeznek.' Délben nem es-znek
levest, hanem az ú. n. »spagetti«-t, ez makaróni, legtöbbször sajt-r..
tal és paradicsommal. Érdekesen eszik, villával éé kanállalvA vil-
lára felcsavarják és a kanállal segítenek. Este esznek ·levest és
úgy következik rendben a többi fogás.

* .
Olaszországban igen sok a macska. Ahogyan nálunk a kutyák

szaladgálnak az utcán, itt legtöbbször macskák. Nem csoda, ha
étkezéskor, a hús tálalásánál gyanakodva fordultunk a pincérhez,
és »olasz« tudományunkat összeszedve, megkérdeztük: »Miau-
miau?!« Nevetve rázta a fejét, hogy: Nem. Reménykedve tovább
érdeklődtünk: »Mek-mek ?« Erre már bólogatott, hogy: Igen! Való-
ban, sok kecskehúst . ettünk odakint. Egészen jó volt.

*

*
Látszik, hogy a dal, a zene hazájában járunk. Ismerős - a

zenéből ismerős - olasz szavak ütik meg fülünket, tűnnek elénk
felírásokon. Lépten-nyomon halljuk, látjuk: piano, forte, crescendo,
decrescendo, presto, fermata, adagio, largo, marcato, andante stb .

. *
Capri szigetén nagy-nagy sikert 'arattak magyar dalaink. De

különösen a víg, gyorsütemű csárdások, katonadalok. Sok-sok szí-
es mosoly és taps jutalmazott bennünket. Legjobban tetszett a
Hideg szél fúj, édesanyám ... «, meg »Látod-e, babám, amott azt

a nagy hegyet?«
*

agy sikert aratott a társaságban levő 4-5 leányka egyforma,
piros, fehérpettyes ruhája, fehér gallérkával, lcis- köténnyel. Egész
csapat ember jött össze köréjük és forgatták, nézegétték őket.

gy láttam, kint nem igen ismerték ezeket a fehér-babos anyagokat.

*
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Érdekes, hogy a legtöbb üzlet bejáratán nem fa- vagy üveg-
ajtó van, hanem »gyöngyfüggöny« vagy »lándüggöny«. Az ajtó
felső részétől az aljáig hosszú fonáion vagy dróton gyöngyök
vannak feHűzve, s ilyen »gyöngysorok« függnek lazán egymás
mellett. Ugyanígy vékony láncszemekből álló füzérek is vannak.
Egészen olyan, mint valami szép anyagból varrt függöny, csak ha
félrehajtja az ember, akkor látja, hogy nem abból van bizony,
mert - megzörren.

*
Meglátszik, hogy Nápoly nemzetközi' kikötő. Ebédelünk a

·szálló terraszán. Mellettünk levő asztalnál egy japán, amott egy
néger, jobbról egy. sötétbőrű ethiopiai, itt két angol, távolabb
németek és franciák. És mi, magyarok ...

*

*

Érdekes, hogy római szállónkba nem engedték fel fényes nap'
pal sem a társaság férfil agjait. Csak telefonálniok lehetett, vagy
a hallban, lent, megvárniok minket.

Gemiában vagyunk, a hatalmas, szép Columbus-szobor előtt,
Már többször tapasztaltam, hogy Olaszországban lépten-nyomon
dallamok, verssorok, olvasott szép idézetek' csengnek az· ember
fülébe. Itt a szobor előtt aztán szinte belém vágnak Emőd Tamás
kedves sorai Columbus emlékművéről :

.. , ..Egy óriáshajót figyel,
Amely az öblön áthaladt:
Amerikaból érkezet!
Genovába - egy hét alatt."

*
Csodálatosan szép volt a bolognai egyetem. Sok-sok.ra falát

· ékesítő címer közt magyar vonatkozásút is találunk. És büszke-
séggel tölt el bennünket, hogy rektori. székében ma_~yar ember
is ült: Miklós nyitrai esperes.

:;. * *
Visszaálmodtam hát magam a napfényes, gyönyörű Itáliába,

és újra átéltern a sok-sok szépségét, érdekességét, mindazt, ami
nincs az útleírásokban, de élénken él az emlékezetemben, mert olyan
kedves, érdekes, vidám, eleven és nagyon jó volt! Most értem
meg csak igazán azt a szép idézetet, amit egyszer olvastam:
»Azért, hogy az ember egyetlen naplementét lásson a római Gia·
nicolo-domb tetejér-ől, hogy ~gyszer végigmenjen a firenzei Ponte
Vecchion, hogy egyszer megálljon a Szent Márk téren Veneziában
- érdemes volt élni!«

Nemcsak önmaga, hanem a tanítói közösség szociális és gazdasá '
· érde-keit is szolgálja az, aki -b-élép az EJtv·as-Alap Onsegélyző

, is Családjóléti Osztályába!



MEGJEGVZÉseK
Hivő tanítókat!

Akié az ifjúság, azé a jövő! Untig hangoztatott Iráziesá vált,
logalmába ma már mindink ább beleértjük az elemi iskolai ifjú-
ságot is. Ezért amiképpen az államra nézve nem közömbös,hogy
kinek a kezében van az ifjúság, épp úgy az egyház is teljes
figyelmével reá veti magát azokra a faktorokra, akik hivatva
vannak az egyház jövőjét letéteményezni. Keresi az egyház azokat
a tanerőket, akiknek a vezetésére teljes mértékben reábízhatja
ifjúságát és jövőjét. Felvetődik tehát a mai egyházi állapotok
láttán a felelősség kérdése, s itt a lelkészek mellett a tanítóság
munkájára is éles fénnyel reáirányul a felelősség keresésének a
reflektora!

Ahol nincs százszázalékosan komolyan felelős -hívő lelkész,
a gyülekezetben, ott az egyházi élet azonnallanyhul, .s ahol nincs
százszázalékosan komolyan hívő evangélikus tanító, ott megszűnik
az evangélikus iskola evangélikus jellege. A vallási tárgyak leg-
feljebb emlékezési tárgyakká lesznek, de az evangéliumi hitnek
a gyakorlatba való bevitele, s minden egyes tantárgynak az evangé- .
lium szemszögéből való megvilágítása a padok alá esik s meg-
marad a névleges evangélikus iskola, amelyben legfeljebb egy"egy
Luther-kép emlékeztet arra, hogy az egyház itt óriási áldozatok
árán fenn akarja tartani azt a patinás nevet, amelyre egyébként
már rég méltatlanná lett!

A mai kor szellemi áramlatai, s bizonytalanságban tapoga-
tózó irányelvei pedig határozottabb keresztyénséget és sokkal
mélyebbhittudatot követelnek, mint valaha. Nem lehet ma sem
egyházat, sem iskolát úgy vezetni, hogy ötven százalékban meg-
alkuszunkaz adott helyzettel és a fennálló körülményekkel! A mai
egyházmár legalább is annyira felébredt, hogy felismeri a múltnak.
tékozlásait és mulasztási bűneit. S amint ma már elképzelhetetlen
egy a papi egyenruhában a parketten táncoló lelkész, épp úgy
kezd letűnni a tanteremben ásítozó és a tarokk partieban mene-
déket kereső unatkozó tanító. A vázlatkészítés és a sokoldalú
kontroll valósággal kényszeríti a mai :tanítót fokozottabb öntevé-
kenységreés az iskola és élet gyakorlati kapcsolatainak kimélyí-
tésére, ill. összhangba hozására.' Az általános pedagógiai irány-
elvek is azt a célt igyekeznek megvalósítani, hogy nem az isko-
lának,hanem az életnek tanulunk!

Az életet pedig újjá kell építenünk. Nincs nemzeti, egyházi
és társadalmi megújulás radikális megsemmisülés nélkül! Min-
dennek ami ó, el kell pusztulnia bennünk, hogy helyet adjon
azoknak az új alapoknak, amelyeknek a fundametomául semmi
sem kínálkozik eleddig biztosabb alapnak, mint az evangéliumi
zent élet, melynek fundámentorna a Jézus Krisztus! Sem a marx-

ista kommunista elvek, sem a nacionalista túlzó kinövések nem.
rendelkeznek oly átfogó, emberformáló erőkkel, mint a keresz-.
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tyénség. A mai kereső ember éppen, azt" nem veSZI eszre, hogy
élete teljesen elszakadt a- krisztusi alap bélyes 'értelemben vett
fundámentomától, s ezzel' jut éppen abba a' tragikus helyzetbe,
hogy Madách Ádámjaként egyre azt hajtogatja: »Vezess, vezess
új létre, Lucifer'!« S amig az ember vissza nem tér oda, ahonnan
kiindult: Istenhez, mindíg marad benne valami keserű elégedet-
lenség, amély űzni fogja új vágyak, új, meg nem tapasztalt élet-
lehetőségek keresésére, amelyek azonban a keresztyénségen kívül
mindíg rejtve maradnak előtte! '

Az új egyházi és iskolai életnek, s ezzel kapcsolatban egyházi
iskol~inknák megújulása, csak a' régi kipr óbált alapokon Inehet
végbe! Retro ad fontes ! Vissza a' szent Iráshoz ! Ez' menti meg
egyházunk jövőjét és ez lesz a fundamentoma az új evangélikus
iskolának is. E nélkül az alap nélkül önként áldoztuk fel isko-
láinkat és azoknak evangéliumi szellemét! '

Az újabb nyomatékosan kidolgozott belmissiói egyetemes egy-
.házi elvek is ezen az elgondolás on épülnek fel. Megújult szellemet
azonban csak megujult lélek képes munkálni. Mélyen látó és a
mélységekben kutató önvizsgálatra van tehát szüksége az evan-
gélikus iskola vezetőjének, a tanítónak is ha hivatása magaslatára
akar eljutni. Meg kell keresnie önmagában a hibapontokat, ame-
lyek arról győzik meg, hogy eddigi élete revizióra SZOr41,a
szigorú önvizsgálat reviziójára, amely a bűntudat 'és bűnbánat
rnélységein keresztül új életre szüli a régi embert. Senki sem
irigyli, de senkisem kívánja az egyházi tanítóban a modern
Übermenschet. Ma a szolgálat alázata sokkal" hatékonyabb eszköz
a lelkek és így a gyermeklelkek megnyerésére is, mint a tudo-
mányokban és ismeretekben túltengő polihistor tanító. A boldo-
gabb magyar és boldogabb evangélikus jövő számára csak a hité-
ben boldog és keresztyén reménységeiben szilárd magyar evan-
gélikus tanító tud újabb generációt nevelni. Erre pedig égetően
nagy szüksége van a magyar hazának és evangélikus anyaszerit-
egyházunknak ! Adjon Isten hitükben megújult evangélikus taní-
tókat és általuk igazán hívő magyar ifjúságot! F. J,

Mint oldott kéve!
[rta : Szijj Lászlo ev, tanító, Gvörszemere.

Manapság mindenki újítón ak érzi magát. Követel, lármáz.
Keresi, saját körén k.ívül, azt a szilárd pontot, mellyel, úgy yéli,
kifordíthatja helyéről a világot. Mindez felelőtlen nagyhangúság.
Ha felvetődik a felelősség kérdése, a válasz: ... csend! Riadt
némaság. A nagyhangú javasolók gyáván, megroggyanó térdekkel,
hátrálnak : »Miért éppen én?! Enyém az ötlet, igaz. A felelősséget
vállalja más !« .

I

Hát igen. Oldott kéve vagyunk, A kévekötők felelősség érze-
tén múlik, hogy a kéve épen jut-e el a csűrbe vagy útközben
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.széthull, Mindíg kevesebb lesz a jó kévekötő, mindíg tö~b az
elsodort kalász.

Úristen, hát nincs kéz, mely- ezt a szomorú széthullást meg-
·akadályozhatná? Nincs ember, aki ne érezné ezt a szánalmas
züllést? Nincs senki, aki látná ezt a fájó, csúnya komédiát?
Hát vakok itt az emberek, hogy nyitott szemmel rohannak az
örvénybe? Alszik itt mindenki ?

Ébredjetek, ébredjetek!
- »Mint téli varjú száraz jegenyén«, csak Te állsz, sötéten,

némán a vártán Magpar Tanító. Csak a Te kezed fogása biztos
Magpar Evangélikus Tanitó.

Mindenki lehet nagyhangú, felelőtlen, de Te, Testvér, soha!
Neked mindíg vállalnod kell a munkát, a felelősséget... hiszen
eddig is ezt tetted.

Pedig, de sokszor vonaglott a lelked, mint az eltaposott
féreg. Hányszor jajdultál bele, álmatlan éjszakáid csendjébe:
»Miért? ... míért ?« Hányszor hullt le akaratod, lelkesedésed a
közöny, a szeretetlenség csapásai alatt. Öh, hányszor kérdezted
önmagadtói, magányos gyötrődéseid óráin: »Hát érdemes ?«

Mindíg rábólintottál csendesen. A lelkedből csendült hivatásod
'felelőssége: »Erdemes, mert én 'a borsón is szépet álrnodom.«

A Te életed: élet másokért!
Iskoládba lépve 50-60 pár gyerekszemből csillog Feléd a

szeretet melege. 50-60 gyerekszáj mosolyt gyöngyöz, ha meg-
lát. Oh, akkor úgy elárad szívedben a szeretet! Ünnepet harangoz
lelkedben: »Felelős vagy! Értük! A magyar jövőért! Egyházad
létéért !«

Nagyot lélekzel. Kezed ököl lesz. Kinyúlsz, mint élő lárma-
fa. Szernedből hitvallók hite lobban: »Igen, felelős akarok lenni!
Értük, mert szeretem Öket l«

Szeretnéd megölelni mindet, szeretnéd dobogó szívedre szorí-
tani valamennyit: »Szeretlek Benneteket, Ti elsodort, szomorú kis
magyarok!«

Ez legyen a te néma áldozatod minden reggel. Meglátod,
kevesebb lesz a zökkenő napi munkádban. Eltűnnek iskoláidból
a Keserű .Iánoskák, meg a Savanyú Jóskák árnyai. Oszinte derű
ömlik el kis tanítványaidon ; »Hiszen tanítónk szeret minket !«

Megragasztódott a térkép, nincs papír-szemét a padlón, aszta-
lodon mindíg rend van. Lusta Panna nem késik el már. Mindíg
kevesebbet kerül elő a »Későn járók füzete.« Naposaid ragyogó
zcmmel jelentik napról-napra: »Minden rendben van l«

Egy-egy írófüzetet kezedbe vévén, »Lélekgyöngyök«, cím alól
8 szivárvány minden színe ragyog Feléd. Megnyilt gyereklélek
drágagyöngyeiben gyönyörködhetsz.

A lélek keldústar-isznyáját egyre kevesebb tanítványadon fede-
zed fel. Mindnek megtelik aszeredása jó útravalóval, mely pazar
bőséggel ontja alélekgyöngyöket.

A fogalmazási füzetek javítása közben érzed, nem jégvirá-
ok, koldús-condrák ezek itt többé, hanem élő, színpompás illat-
odák : lélekvirágok.

y
.t

;-

J

;i
t
J

"5

t
a

73



74

Emlékszel-e mennyit bosszankodtál azon a sok, lélektelen:
íráson? Most meg úgy csap meg a melegségük, mint forró alko-
nyati szellő, nyár derekán.

Azután tapasztalod, hogy nincs már durcás gyereked. Egy-
egy halk szavadra könnyek hullanak. Inkább a zsebkendő kerüljön
elő, mint a pálca! Ezt a magam kárán tanultam meg, elhiheted
nekem!

Év elején kiírtátok az útjelzőiteket. A mienk ez:
. 1. -Iárj templomba és imádkozzál!!
II. Ne mulassz ok nélkül. Te látod kárát!

Ill. Szüleidre, iskoládra szégyent ne hozz!
IV. Szeread iskolatársadat!
V. Légy meleg-szívü!!!!

VI. Tudj megbocsátani!!!
VII. Kötelességedet teljesítsd!!

VIn. Szeresd -tanítódat, Ö is szeret Téged!
Érezted, mikor az V., VI., VII. pont után sok felkiáltó jelet

írtál, hogy ezeket hiába kerested az embereknél mostanság. Elha-
tároztad, hogy ezeket plántálod ,el legjobban.

Sikerült ! Kezed összekulcsolódik. Az aratás bőséges! Azok a
titkon letört kis kenyérdarabkák, a megkopott színes ceruzák
mindennél jobban beszélnek. Az aggódó kis kérdések: »Tanító
bácsi kérem, mi lesz a lecke?« A komoly számonkérés: »Még
nem nézte meg Tanító bácsi a feladatunkat!« A kéztörlő-kendők
gondos tisztántartása hétről-hétre, harsogják: »Felelősséged ki-
virágzott, magvetésed nem volt hiábavaló l«

Mindez azért, mert reggelenként néma áldozatot mutatsz be
a Felelősség oltárán!

Az iskola család, kis nemzet. Hiszed-e, ha minden tanító
ezzel az áldozattal indulna munkájára, ha gyülekezetben, ifjúság
körében, községben ezzel a szent küldetéssel járna, mindíg keve-
sebb lenne a sárbatiport, elsodort kalász? Ügy-e,hogy több lenne
úgy, a megbízható kévekötő?

Járj, beszélj, cselekedj, felelősséggel, összetarthatod a szét-
hullni akaró, magyar kalászokat!

Hiszed-e Testvér?
Én hiszem,... hIszem... hiszem!!!

Mosoly a néprnűvelésben.
Irta: Pater Jenő.

Csakis asszony.
Népművelési előadás keretében szólva a rádióról, magyarázom,

hogy a rádió szerkezetre olyan, mint az ember.
A lámpa az agyhoz hasonló, a gyomor a telepek, a belek

a tekercsek, az idegek a huzalok stb., magyarázom a könnyebb
megérthetőség szempontjaból.

Hogy rádiózás lel
beszélnek, a leadó, va
gatják, a hallgatógép.

. Erre egy magyar
- Na kérörn, a ~

Velence.
Vásáron az áldo

tanyáról, ki más közj
követett.

András gazda, am
igy szólt:

- Osztán van-e
- Népmívelés-Iél

- válaszolt Gergő.
- Pedig érdemes

tanul ott az embör. 1
- Velencét? Mi2
András érezte, fJ

hátrább nyomta kucs
- Velence az eg)

Az utcán flaszter hel:
- Eunye - mo

vízre a házakat?
András nem vár

rázták. A tekintélyt ;
nekifogott, kicsit izza

- Hát bíz úgy, 1
rá sarat, téglát jó v
ráépíteni.

Dani bá' a sarol
az arcára, hogy nerr
sercintette:

- De ha a jég,
- Hiszen olvadh

könnyebbülten Andrá

Most aztán.
A tanító népmű

a rádióról. Amikor a:
bámulója akadt.

- Azon fogja ~
zések röpködtek. Ka
nagyanyjának.

- Nanya, ezutá
mert möghallja !
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·Vásáron az áldomás-ivásnál találkozott sógor, koma, ki a
tanyáról, ki más községből. Persze örültek egymásnak, szót . szó
követett.

András gazda, amikor már megtudta a rokoni »körülményeket«,
így szólt:

- Osztán van-e n~latok népmívelés ? Mert nálunk van!
- Népmívelés-Iélét hallottam mán, de még nem voltam rajta

- válaszolt Gergő. ' ,
- Pe-dig érdemes - adta a szót András - mert sok okosat

tanul ott az embör. Például mútkor Velencét.
- Velencét? Mia? - hangzott a kérdés innen is, onnan is.
András érezte, hogy a figyelem központjába .került, kicsit

hátrább nyomta kucsmáját , s a tudós hangján magyarázta: '
- Velence az egy olyan város, ami vízre van építve. Tengörre.

Az utcán flaszter helyett víz van.
- Eunye - mondá Gergő - osztán, hogy építették oda a

vízre a házakat?
András nem várt kérdést kapott. ,Ezt bizony nem magya-

rázták. A tekintélyt azonban most már meg kellett tartani, azért
nekifogott, kicsit Izzadva, a magyarázatnak:

- Hát bíz úgy, hogy mikor a tenger befagyott, akkor hordták
rá sarat, téglát jó vastagon, s akkor a házat már könnyű volt
ráépíteni.

Dani bá' a sarokban nagyokat pislogott, szinte rá volt írva
az arcára, hogy nem hiszi a históriát, s csak úgy foga mellől
sercintette:

- De ha a jég elolvadt, mi lett akkor?
- Hiszen olvadhatott akkor mán - válaszolt öntelten s meg-

könnyebbülten András, s búcsút vett a sógortói és akomáktóI.

Hogy rádiózás lehetséges legyen, szükséges egy gép, amibe
'beszélnek, a leadó, vagy beszélőgép, . egy másik gép, amint hall-
gatják, a hallgatógép.

,Erre egy magyar megszólal a padok végén:
- Na kérörn, a beszélőgép olyan asszonyféle löhet csakis!

Velence.

Most aztán.
A tanító népmüvelési előadást készült tartani az iskolában

a rádióról. Amikor az antenna drótját feszítette, egy csomó nebuló, '
bámulója akadt.

- Azon fogja a hangot! Az hal'li a szót - ilyen megjegy-
zések röpködtek. Kakuk Ferkó sietett haza megvinni az ujságot
nagyanyjának. ,.

- Nanya, ezután ne mondjon semmi. rosszat a tanító úrról,
mert möghallja!

75



EGVEStjLETI ÉLET - HIVATALOS RÉSZ

76

Eötvös-alap.
A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapjának ujonnan alakult:

választmánya karácsony hetében tartotta első ülését. Az ülésen.
a főváro si és vidéki tagok sorából sokan jelentek meg:

. Rákos István kir. tanácsos, elnök, a magyar nemzet kedvező:
sorsfordulatával foglalkozott. Az örömteljes történelmi esemé-
nyek emlékét jegyzőkönyvben örökítették ineg.

Háros Antal főtitkár a visszacsatült területeken működő kar-
társakkal fennállott régi kapcsolatok felújítása és újabb kapcso-
Iatok megteremtése . érdekében foganatosított intézkedésekről
számült be. A választmány jóváhagyta az elnökségnek azt az
elhatározását, .hogy a Tanítók Háza Iőiskolai internátusba fel-o
vétel ért jelentkezőtanítógyermekek s a .vendégszobát kérő kar-
társak .részére, átmenetileg, 'a tagoknak járó kedvezményeket
biztosttja. ' . .

Örömmel vette tudomásul a választmány, hogy a m.. kir. vallás-
és közok.tatásügyi .miniszter az Eötvös-alap választmányába, ille-
töleg a Tanítók Háza felügyelőbizottságába Boreczhy Elemér dr,
min. tanácsost, vitéz Barnabás István dr.-t, Pest vármegye kir.
tanfelügyelőjét, tanügyi tanácsüst és Berán Lajos számvevőségi
főtanácsüst nevezte ki képviselőjéül.

Az Eötvös-alap folyóügyeinek ismertetése után a választany
több tagja sérelmezte, hogy a Tanítók Házaiban gondozott tanító-
gyermekek szüleinek támogatása az Állami Tanítói Internátusi
Alaphól most már két éve elmaradt. Többek hozzászólása után a
választmány utasította az elnökséget, hogy mindent kövessen el
egy évről-évre biztosított állandó segélyösszeg, kiutalásáért, mert
jelenleg az állami, községi és társulati tanítók, a más jellegű
iskoláknál műkődő kartársakkal szemben, hátrányt szenvednek,
ami ellenkezik az 1930. VII. t. c. végrehajtása tárgyában kiadott
utasítás szellemével.

Gergely István szám tartó az Eötvös-alap vagyoni helyzetéről
tájékoztatta a választmányt. Az Eötvös-alap vagyonának értéke
385 ezer pengő. A költségvetési év elmult öt hónapjában az egye-
sület 15.000 pengőt vett be. Kiadott 34.000 pengőt. A hiány, amely
év végéig várható' jövedelmekből remélhetőleg fedeződik, az előre
nem látott- vagyonváltság és légvédelmi intézkedések, továbbá az
elsőrendű szükségletek drágulásából előálló többletkiadások okoz-
ták. A bevételek között a tagdíj 5.132 P-vel szerepel. A tagok
száma 220-szal növekedett.

Péterhidi .JÓzsef igazgató jelentette, hogy a Tanítók Házában
gondozott tanítógyermekek száma '.113. Az intézet vendégszobáiban
az .elmult 6 hónap alatt 2.246 tag 10.865 napot töltött. A vissza-
csatült Felvidékről .eddig 9 ifjú jelentkezett felvételre.

A Péterfy Sándor Leányotthon lakóinak száma 30. Közülük
3 a Felvidékről jött.



77

Sakrak Mihály igazgató- a. keszthelyi Rákos István közép-
iskolai fiúotthon és· üdülőház életéről számolt be. A fiúotthonba.
felvett növendékek száma 48 e , A 'nyári szünetidőben 86 tag közel
800 napot töltött a házban: A három hétig tartó keszthelyi nyári
egyetem hallgatói közül ·32 magyar és 28 lengyel nő élvezte az
Üdülőház vendégszeretetét. Az intézet diákszállóját 14 kiránduló-
iskola 307 növendéke, 25 tanár vezetésével kereste föl.

Az Önsegélyző és Családjóléti Osztály müködéséről Csontai.
Győzö számolt be. Az elmult félévben.TSf) új tag, 427 értékegység-
gel, 91.400 P tökeösszegben kötött biztosítást. A tagok .száma 1652.
A biztosított tőke összege 943.292, P. Halálozási segély címén
kifizetett 4.190 P-t. Baleseti segély címén esedékessé vált 20.000 P.

Végül a választmány az időközben megüresedett ügyészi tisztet
Bulissa Rezső dr. ügyvéddel töltötte be, a Tanítók Háza felügyelő-
bizottságába pedig Benke Balázs főv. polg. isk. igazgatót, Jovicza
Sándor főv. felügyelő-igazgatót és Keszthelyi István áll. isk. igaz--
gatót küldötte ki. .

Tanítótestvéreink sikere.
Örömmel adunk hírt országos egyesületünk jegyzőjének :

Hrabovszky Mihály tanítótestvérünknek önálló képkiállításáról,
amelyet Békéscsabán, f. évi január hó 16-ától 26-áig rendezett a
Kultúrpalota nagytermében. A kiállítás képeit művészek is meg-
tekintették s jóknak mondották. A város több számottevő vezető
egyénisége jelenlétében Migend Dezső, a Körösvidék szerkesztője
nyitotta meg a kiállítást, ki erőteljes szavakkal mutatott rá arra,
hogy Hrabovszky Mihálynak, ennek az őstehetségnek évtizedekig
kellett várnia arra, hogy a Közművelődés házában kiállítást ren-
dezhessen. Kifejezést adott ama reményének, hogy az új Magyar-
országban megnyílik az érvényesülés útja az ilyen tehetségek
előtt. A kiállításról a Kőrösvidék nagyon kedvező, elismerő rész-
letes beszámolót írt. Tanítótársunkat mi is köszöntjük művészi
sikere alkalmából.

Lapunk hírrovatában megemlékezünk a győri Torkos László
centennáriumról. Itt szerepelt a Kovách Pál Irodalmi Társaság
tagja, Kuszák István soproni gyakorló iskolai tanító-testvérünk,
akinek fellépéséről a Győri Nemzeti Hírlap a következőket írja:

»Kuszál: Istvánt, a Győrből Sopronba elszármazott ,szavaló-
műyészt dörgedelmes taps fogadta. Valamennyien élénken emlé-
kezünk még azokra. a soha el nem feledhető sikerekre, miket
itt városunkban aratott eza minden ízében és mozdulatában
virtuoz szavalóművész.

Érthető kiváncsisággal vártuk szereplését és szinte megdöb-
ntünk! Kuszák István felülmúlta önmagát! Kiteljesedett, meg-
osodott, egy-egy mozdulata, hangárnyalata, külön élmény és ..

zmentes. Méltó volt a nagynevű poéta költészetéhez mint inter-
tátora az ünnepségen. Minden költeményben másnak, újnak és.
etinek találtuk. Szinte tüzelte lelkét a magasztos feladat.«
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A Magyar Tanítók Lexíkona
Bene Lajos szerkesztésében 1931)május hónapban jelenik meg.

Régen óhaJtett· munka,' tnelyva ..népoktatás minden ügyét magá-
ban foglalja' betűrendben felsorolva. époktatási törvényeket, ren-
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Liturgikus rend - kéntori szolgálat,
Hosszas huza-vona után végre megjelent a jákfai Gömbös

Gyula okI. tanító, zeneművészéti főiskolai' hallgató szerkesztésé-
ben a Liturgikus rend-kántori szolgálat c. munka. A késedelem
oka a hangjegygrafikus betegsége és megfelelő papír hiánya volt.

Örömmel Üdvözöljük .fiatal tanítótestvérünknek e vállalkozá-
sát. Szolgálatot tett vele egyházunk orgonásainak, a kántortanító-
ságnak. A szép kiállítású kötet magábafoglalja a liturgikus isten-
tiszteleti rend kántori anyagát az Introítus-Antífona- Kyrie és
Confiteor továbbá Verbum gratiae Gloria részekkel. Közli e részek
teljes kerálhangjegyeit és lelkészi 'szolgálati szövegét.· Ilymódon
az orgonásnak - a kezdő közének elhangzása után maga elé téve
a Liturgikusrénd húntori szolgálatot - nem kell többfelé néznie
forgatnia, hanem egy helyről nézheti az istentisztelet egész anya-
gát. Az istentiszteletnek a szószéki szolgálattól következő része,
ami alig 2-3 eset kivételével ugyanaz az egész egyházi esztendőn
át, betétlapori található szintén teljes hangjegy és szöveg előírásá-
val. E betétlap a szószéki szolgálat alatt helyezendő a kántori
szelgálatot végző elé s az istentisztelet további részében itt talál-
ható a teljes anyag. Ilyen betétlap minden könyvhöz 2 szolgál a
használat céljául, tehát a folytonos használat mellett is' sokáig
eltart. E megoldással a könyv 35· oldal terjedelmüvé csökkent.
A könyv ára 6.50 P-re rúg, ami annak nagyon szép és tartós
kivitele mellett teljesen méltányos áro Tudjuk, hogy a hangjegy-
kiadás drága.

Megjegyzem még azt, hogy ahol a liturgiai rendben párhuza-
mosan több dallam szerepel, az mind fel van véve. Sőt, ahol ugyan-
azon szövegre több dallam vehető, pl. Ki dolgát csak Istenre
hagyja; ott fel van véve mindegyik: az a-mollos és a-duros dallam
is. Igy valóban megkönnyíti a liturgiai káritor-i :szolgálat elvégzé-
sét. Gömbös Gyulának egyházunk is, mi is igen nagy hálával
tartozunk.

E munkát pl. a vasi közép egyházmegye minden gyülekezete
megrendelte kántortanítóinak. Régi hiányt pótol a vállalkozás.
Nagy anyagi befektetéssel járt. Ezért is megérdemli a szerkesz-
tője, hogy megrendeléssei támogassuk. Különben csak minden
kántor a saját érdekét szolgálja, ha ezt beszerzi.

Azzal hívom fel. tanítótestvéreim figyelmét e műre, hogy azt
saját érdekükből azonnal+réndeljék meg, ha még eddig nem tették.
Kapható: Gömbös Gyula, Pusztamiske, Veszprém m. S. B.



A régi _zászló.
Színrnű 1 lelvonásban. Irta Kőszegi János körmendi rk, népiskolai igazgató.

A közelgő márciusi szabadságünnepre is alkalmas iskolai
egyfelvonásos a Felvidék egy visszacsatolás előtt álló, ma-
gyar községének iskolájában történt eseményeket viszi szín-
padra. Lelkes, magyarérzésű iskolásgyerrnekek, köztük magyarul
csak félig tudó tót iskolások szerepelnek a darabban, amint a
közelgő magyar honvédek hírére, addig rejtegetett nemzetiszínű
szalagjaikat előszedve, bátran szemébe vágják a jelenlevő cseh
tanfelügyelőnek és csendőrtisztnek, hogy ők magyarok. Szeretettel
s bátor védelmezéssel veszik körül a közben odaérkezett s gyer-
mekeiket féltő szülőkkel együtt az iskola régi - még magyar
uralom alatt működőtt öreg - tanítóját s a fiatal tanítót, aki meg-
maradt az elnyomatás alatt is magyarnak. Az öreg tanító meg-
fogadta, hogy akkor lépi át csak a régi tanterem küszöbét, ha
újra magyar lesz a falu. Mikor már hangzik a bevonuló magyar.
honvédek dala, elbotorkál a régi tanterembe s rejtekhelyéről elő-
véteti a fiatal tanítóval a régi zászlót, hogy újra .kitüzhessék.
A közben csendőrőrjáratot kért tanfelügyelő hiába láncoltatja meg
a két tanítót magyar érzésük miatt, hívják a jelenlevő csendőr-
tisztet az átadáshoz s a két tanító szabad lesz. Az öreg nyugal-
mazott Kerekes Márton tanítót az öröm izgalmai megölik s a
zászlóval borítja le a közönség az újra viszontlátott iskolában.

A néhány kifejezetten kat. felekezeti színezetű mondat mó-
dosításával a kis darab sikerrel előadható evangélikus iskoláink
márciusi ünnepélyein is. Ára 1 P. Négy példány megvásárlásával
egy hónapig a mű bármennyiszer előadható. Kapható szerzőnél,
Körmenden. S. B.

deleteket, utasításokat, döntvényeket, tanítók, tanítónők, óvónők
jogait, kötelességeit, minden személyi ügyét, illetményeket, járari-
dóságokat, különböző kedvezményeket, fegyelmi és nyugdíj ügye-
ket. Továbbá az iskolák igazgatását, iskolaszékek, gondnokságok,
felügyelőbizottságok teendőit, a beiskolázás és pontos iskolaláto-
gatás ügyeit részletes en tárgyalja. A gyermekek nevelését, egész-
ségügyét érintő s az iskolánkívüli népművelési és társadalmi mun-
kálkodás kérdéseiben részletes tájékoztatást nyujt. Kiterjeszkedik a
tanmenetek, órarendek, tanítási vázlatok készítésére. Ezeken kívül
még igen sok olyan ügyet tárgyal, amire a tanítói karnak szüksége ,
van. A mű bolti ára 20 P lesz. Akik 1939. évi február hó 15-ig a
szerkesztőnél előjegyzik. kedvezményes áron, 12 P-ért megkap-
hatják s ezen összeget is apró részletekben fizethetik. A tanító.
tanítónő, óvónő írókat kéri a szerkesztő, hogy függetlenül attól.
hogy a munkát előjegyzik-e vagy nem, közöljék vele születési
évüket, rnűködési helyüket és megjelent munkáiknak címeit. A
szerkesztő címe: Budapest, 1., Galántai-u. 12. szám.
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Újra csend ...
Irta : Hajas Gyula ev. tanító.

GYli!rmekkacajok muzsiháia
Dalol körültem
Vígan, gondtalan, -
'Untalan ...

Uljomos lelkek lepke-szárnya
Száüdo« szabadon

. Friss-kergetőzve
A napon.

Bohros kedvek meghitt tanyája
A házam tája.
- De már alkonyon; -
Csend honol... -

Ilyenkor oly kihalt és árva,
Puszta. elhagyott,
Könnyes és riadt:
- Lelkemnek. .. -

Robajos kedvek már elültek ...
Hirtelen - csendek
Beígért - hona
Vesz körül ...

Fájó, bántó, e pőre élet ...
Elszállt a méh raj,
Kedvem is' vele: -
- Holnapig !

A furcsa csönd oly riasztó ...
Víg koboldjaim
Már elköszöntek, -
- Csintalan. -

Viszik a lelkem ízes nektárját:
- Vigyétek! - Hisz a
Lámpástok vagyok:
Míg élek, nektek égek:
- Magyarok! ...

Gyógyházra érkezett újabb adományok.

Krug Lajos, Sopron 10 P, Simon Lajos, Hács 25~10 P, Kíss
Lajos, Györúiíalu 4 P, [ákiai Gömbős Sándor, Pusztamiske 2 P,
Felkay Sándor, Ágialva 2 P, Grieszháber E. Henrik. Majos 8 P.

·Összesen 1151 '40 P. Kemenesalii gyüjtés : 947 P.

Felhívás.
Felkérjük szereteiíei mindazoiuü az egyházmegyei egyesülete·

ket, ahonna-n még a tagsági díj 'országos egyesülefünkhöz be nem
érkezett, vagy hátralék is fennáll, szíveskedjenek a legsürgősebben
beküldeni pénztárosunk, Várkonyi Endre címére : Budapest, Bécsi-
kapu-tér 9. sz. Ugyanoda kérjük utalványon a "Gyógyházra" szánt
adományokat 'is.

Ugyancsak kérjük az előfizetési díjakat az Evangélikus Nét»
isholára.. A hátralékok rendezését pedig különösen kérjük. Az elő-
fizetéseket csekken kérjük Ceaiédre 42.523 számra. Elnök, kiadó.



Gylíszhír. Jaeger Gyula kántortanító.
volt seIrnecbányai leányiskolai tanító,
kereskedő-tanonciskolai igazgató életének
,:67. évében, rövid szenvedés után, január
hö 7-én fél 10 órakor hirtelen elhunyt.
:Földi maradványait január hó 9-én d. u.
.3 órakor helyezték örök nyugalomra a
nógrádverőcei rel. temetőben .. Áldás és
béke drága pora ira !

A Luther-szoborbizoUság 1939. évi
'február hó 2-án Budapesten tartja ülését,
ernelvröl Iaounk legközelebbi számában
-emlékezünk meg.

A liturgia-kántori szolgálat megjelent.
Könvvísmertetés rovatunkban bővebben
'ismertetjük. Erre itt is felhívjuk tanító-
testvéreink b. ligyelrnét.

Felejthetetlen élmény volt li. Torkos
László centennárium Győrött. Örökké
-ernlékezetes marad január 8 vasárnap
-délutánia Győrnek, Megszoktuk már, hogy
a Kovách Pál Irodalmi s Közművelődési
Társaság elütve a sablonos térnéktól,
szőrszálhasogató irodalmi polémiáktól,
többet ád: magát a reális életet és nem
'félreismerve' és nem lélremagyerázve, ha-
nem az őstalejig lenyúló magyar őszinte-
'ségével és egészséges ideálizmusával.
Vasárnapi díszülésüknek külön jelentősé-
'get adott a százéves magyar költönek, a
Győrből elszármazott Torkos Lászlónak
.e Petölí-Kíslaludv és Luther Társaságok
tagjának cenlennáris ünnepsége. Magát
a centennáris költöt, aki Budapesten ró-
zsadombi villáiában hallgatta a kőzvetí-
tést, dr. Torkos Béláné őméltósága és
családja képviselte. Bánkúty Ernő dr.
társelnök megnyitója után aPaiestrina
Kórus énekelt Halrnos László vezetésével.
Torkos Lászlót. a költőt dr. Bánkúty Ernő
-gimnáziumi igazgató méltatta.

Lapzártakor érkezett a következő
-gyászhír: 'özv. Klenner Teolilné szül,
KarnerHermina. mint az elhaltnak mélyen
lesúitott felesége. úgy a maga, valamint
a kiteriedt rokonság nevében" is a leg-
mélyebb fájdalommal tudatie. hogy a
legjobb. felejthetetlen féri;' cirága édesapa,
após. nagyapa, gyermek. fivér, sógor,
nagybácsi. illetve szeretett rokon: Klenner
Teofilnyug. igazgató-tanító január hó 19-én
d. u. 1/46 órakor. áldásos életének 66-ik
is boldog házasságának 33-ik évében
nehéz szenvedés után visszaadta áldott
lelkét Teremtőjének. Az elhunytban
Csermely Lajos pécsi állami tanítótest-
vérünk, agytilekezet kéntora apósát
gyászolja,

HIR E K
A "Tanítók Szövetsége" írja: "Az

elnöki tanács ülése. A minden magyar
tanítót egységbe foglaló Magyar Tanító.
egyesületek Egyetemes Szövetségének
elnöki tanácsa 1938 december 28-án tar-
totta hagyományos karácsonyi gyűlését
Budapesten. a Tanítók Ferenc József
Háza dísztermében.

Berkényi Károly elnöki megnyitójában
utalt a közelmult nagy eseményeire,
amelyek csonka országunkat területben
és lélekszámban megnövelték. Húszezer
tanító meleg, testvéri szerétetének meleg
kisugárzásával köszönti a hazatért tanító-
testvéreket. tolmácsolja az irántuk érzett
hálánkat, amiért az elnyomatás alatt is
megmaradtak és a reájuk bízottakat is
megőrizték a nemzet részére magyarnak.
Udvöz!i a képviseletük ben megjelent
Dinnyés Károly kartársat és rajta keresz-
tül a Felvidék minden magyar tanítóját.
(Az elnöki tanács tagjai rendkivüli me-
legséggel, percekig ünneplik a Felvidék
tanítóit, az el-rök csak nehezen folytat-
hatja beszédét) Az ő erejükkel gyara-
podva, hitben, akaratban megerősödve
tolvtatiuk eddigi rnunkánkat. hogy a
trianoni bilincs tovább tágulion és min-
den rab magy, a,l~~isszatérhessen a szabad
hazához. A ~~Htűség soha ne kapjon
helyet a tall,ítp"lelkében. Legyen az lele
bizalomm1)f" hogy erőt sugározzon a
csüggedők be. A felvidékiek példája lel-
kesítsen, buzdítson. adjon erőt és kitartást,
hogy elszánt akarással mindig előre
haladva elérhessük a minden magyarok
nagy karácsonyá!.

Elnök ezután üdvözli a tanielügyelői
kar jelenlévő képviselőit : dr. 'I'aleáts Béla

,tanügyi Iötanécsost, vitéz dr. Barnabás
István tanügyi tanácsost, Csontai Győzö
és Bene Lajos tanúgyi titkérokat. a sajtó
munketárseit, valamint az orsz. egyesü-
lelek jelenlévő elnökeit.

Dinnyés Károly tartotta meg előadását:
A felvidéki magyarság népoktetésá az
elnyomatás húsz esztendejében. Előadását
lapunk vezetőhelyén közöliük. Az elő-
adásnak ez a vázlatos ismertetése nem
rnutathat mási, csak a gondolatokat, a
gondolatok sorrendjét. Ebből hiányzik a
lelkeknek egvmésratalálése, amelyet csak
a hallgatóság érezhetett az előadó min-
den szava után. Az elnöki tanács az
előadón keresztül régen nem látott testvér
szavára figyelt. megérezte a sok szenve-
dést és csodálta a kitartó, a lankadatlan
magyar hitet. amely átvezette a nehéz
időkön a most vissza fert testvéreket.
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A sűrűn felcsattanó taps, a fel viharzó
"éljen" -kiáltás mind nekik szólt, Az elő-
adás befejezése után Berkényí Károly
talált méltó szavakat a nagy kézfogás
megünneplésére : Igy egybeforrva dolgoz-
zék együtt a megerősödött Ienítótábor a
nemzet egyedüli vezérének, a Kormányzó
úrnak bölcs vezetésével a szeritistváni
nagy Magyarország Ieltérnadésáért. (A
gyűlés résztvevői az elnök szavait állva
hallgatták és forrón tüntettek a főméltó-
ságú Kormányzó úr mellett.)

Sugár Béla főtitkár a Szövetség mun-
kálkodésáról tájékoztatta a gyűlést, Jelen-
tését lapunk más helyén közöliük. Majd
Moldoványi Gábor alelnök indítványára

"a tanítóság legégetőbb kívánságait egybe-
foglalva, a következő határozati javasla-
tot hozta a gyűlés: Az elnöki tanács
utasítja az elnökséget, hogya legerélye-
sebben

1. a nyolcosztályú népiskola általános
és intézményes kiépítését;

2. a fizetés- és nyugdíjcsökkentő ren-
delkezések sürgős hetálytalanitását :

3. a népiskolák túlzsúfoltságának meg-
szüntetését :

4. a kényszemyugdíiezésra vonatkozó
rendelkezések hatályon kívül helyezését;

5. az arcképes MAV-igazolványok ked-
"vezményének a nem állami tanltókra való
kiteriesztését :

6. az igazgatói tiszteletdíjak korszerű
rendezését kérjék.

Az inditványok során Grieszhaber E.
Henrik és Réti József a kantori javadal-
mak végleges, megnyugtató rendezését
kívánték. Szabados Jénos a félárú jegy
kedvezményének béke beli mértékére való

visszaállítására és Deli Lajos a levente-
oktatásnak a tanítóság kezébe utalására
tett indítványt. Csernai Mátyás az állésok,
betöltésenél a felekezeti iskolalenntartók.
eljárását tette szóvá és a tanítógyermekek.
elhelyezkedésének megkönnyitésél sür-
gette. Magyar Józsel, hogyatanítóság'
hazáját valóban megismerhesse, szünídei,
ingyen utazási kedvezményt kért, Zeke-
Gábor pedig az új honvédelmi törvény-
nyel kapcsolatban a tanítók önkéntességi.
joga meghagyásának szorge lmazására
hívta fel az elnökség figyelmét.

Marikovszkv Gyula pénztáros jelentése-
után megválasztották az országos bizott-
ságok elnökcit. A nevelésűgyi bizottság-
nak Háros Antal. az anyagi ügyek bi-
zottságának Moldoványi Gábor, a kül-
ügyinek Molnár János, a tanyai bizott-
ságnak Csernai Mátyás, az irodalmi bi-"
zottságnak Bagdy István, a körzeti iskola-·
felügyelők bizottságának Moldoványi Gá-
bor, a nyugdíjasok bizottságának pedig'
Keszthelyi István lett az elnöke."

A BÚV ÁR januári száma érdekes cikk-
ben és művészi képekben mutetie be a
legközelebbi olimpiász színhelvét : Finn-
országo!. Ambrus Tibor e tanulrnánye,
mellett Rotarides Mihály a sporthorgászat
poézisének ad hangot, Széky Palme a
Pvreneusok, Matolay Tibor a brazil ős-
erdők világába vezeti az olvasót. Tangl
Harald élettani cikket írt ebbe a számba,
Fejérváry Gézáné báróné, Gaál István.
Molnár László, Úihelyi István témáit az.
állattan köréböl vette, Bán Márton Linné
Károlyról. Trócsányi Zoltán régi babonák-
kal kapcsolatos kultúrtörténeti emlékek-
ről ír.

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

Helyzetkép egy ipolymenti gyülekezet életéből.
Irta: Kertat János igazgató-tanító, Kőszeg.

Csonka hazánk evangélikus gyülekezetei még az elmúlt években
is Nagymagyarország "néprajzi széttagoltságához hasonló képet
mutattak. Egységesnek látszottak ugyan az egyes kerületek gyüle-
.kezetei, de a különböző kerületeket egymáshoz viszonyítva, úgy
'"istentiszteleti rendben, mint szokásokban nagy változatosság volt
található. Az új liturgia legalább' a magyar istentiszteletek rend-
jében teremtett egységes viszonyokat az egész országban.

Négy évet töltöttem a nagybörzsönyi gyülekezetben kántortaní-
tói minőségben. Az ottani viszonyok és szokások ismertetésére azért



határoztam el magam, mert dunántúli létemre, igen érdekes, nálunk
ismeretlen dolgokat tapasztaltam ott. Megjegyzem, hogya nagybőr-
zsönyi rendhez igen hasonló, vele sok tekintetben megegyező az
ikladi (Pest megye) egyház rendje is. Remélem, a most Nagy-
börzsönyben működő kartársam nem neheztel, azért, hogy
volt működési helyemről adok helyzetképet s mintegy illetéktele-
nül avatkozom az ő dolgába. (Sőt! Annál érdekesebb lenne szá-
munkra megtudni, hogy azóta mi maradt, mi változott a. régiből. A
rova tvezető.)

Istentiszteletük a felvidéki német és tót liturgia vegyüléke
volt. Még az 1900-as években ott működött M. P. lelkész felvette
a fehér karin get a Lutherköntös fölé, ha az oltár elé ment. Az
istentisztelet rendje különben a következő volt: harangszó után
a 'lelkész az oltár lépcsőjén térdelve recitáló hangon elmondta
a »Jövel Szentlélek Úristen ... « első mondatát, mire a gyülekezet
állva, orgonakíséret nélkül ráfelelte az ének többi részét. De nem
a Kapj-féle korálkönyvnek megfelelő dallamot, hanem egy kéziratos
korálkönyv szerintit. Ezután a' reggeli ének, majd antifóna, res-
ponzórium, második ének, textusolvasás, főének, prédikáció, ismét
oltári ima, Miatyánk (sátoros ünnepek alkalmával énekelve), majd
az áldás recitálva, végül befejező énekvers következett.

A ném et istentiszteleteken egy vaskos énekeskönyvet : »Eng-
lische Singschul«-t használtak. Az »Englische« nem angolt, hanem
angyalit jelent (von den Engein) . A háború utáni időben a régi
énekeskönyv mellé pótlásul bevezették a »Bresslauer Singschule«-t,
melynek énekszövegei felerészben megegyeznek a régivel. Az egy-
házfi mindkét énekeskönyv szerint kitette a számokat a táblára.
A magyar istentiszteleten a békéscsabai énekeskönyvet használják.

Az esketéseket mindíg vasárnap délelőtt, az istentisztelet után
tartják, de az istentiszteletre eljön az egész násznép is:

Különleges, szép szokása a gyülekezetnek a Virágvasárnapon
és Nagypénteken tartott passióéneklés, mely szokást Selmecbányá-
ról hozták be. Virágvasárnapon Máté evangélista szerinti szöveget,

agypénteken pedig János szerint énekelik oratóriumszerű elő-
adásban. Az evangéliumi szöveg nyomtatott példánya minden hívő
előtt ott fekszik a padon. A kóruson 10-12 tagú vegyeskar foglal
helyet. A szerepek ki v,annak osztva. Az elbeszélő részeket az
evangélista mondja el recitáló hangon, továbbá megszólalnak Jézus,
Pilátus, az első és második szolgáló, Péter és a tömeg is. A drá-
mai részek között egy-egy megfelelő korálbetétet énekel a hívők
erege. Egy ilyen passiós istentisztelet két óra hosszat eltart.

A virágvasárnapi passión 1922-ben részt vett Lagerlöf Zelma
norvég Író is, aki annak idején Magyarországon járt, valamint
a norvég konzul, bátyjával együtt, aki annak idején nagybörz.sőriyi
felügyelő volt.

A nagybörzsönyi evangélikusok nagyon szeretnek énekelni.
Eneklési módjuk eltér a Dunántúlon szokásos énekléstől. Elődöm
kéziratos korálkönyvet használt, melyben sok előttem ismeretlen
dallam foglalt helyet, az általánosan ismertek pedig sok változ-
.tatásnak voltak alávetve. Lehet.. hogy ezen dallamvariánsok a
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szokásos változatokkal azonosak,' de erről nem volt alkalmam
meggyőződni. Korálokat otthon, vacsora után, de a fonóban is
énekelnek, és férfiak, nők egyaránt járatosak az éneklésben. -

.Régi szokás a karácsonyi ostyasütés és a gergelynapi »grego-
riz áció«: mindkettő gyüjtés a kántor számára. Ilyenkor rengeteg
élelmiszert és egy kevés aprópénzt küldenek neki, amit az isko-
lások házról-házra járva hordanak össze.

A falu lakosságának 500jo-a evangélikus. Ez a számarány
annyira pontos, hogy legtöbbször 1-1 lélekkel vezet hol az egyik,
hol a másik gyülekezet. Vegyes házas alig van.

Temetésen búcsúztató már nincsen. Nem ritka eset a nyári
melegben a reggel 6 órai temetés. Néhány, nálunk alig ismert
temetési éneket szet-etnek énekelni, mint pl. »Mein junges Leben
hat ein End' ... «, vagy »Nemes harcot harcoltam földi életem-
ben ... «. Szokásos a halálozás évfordulóján emlékharangozás. ennek
megtörténtéről a lelkész hirdetés alakjában tesz említést.

A gyülekezet az 1920-as években nagy megrázkódtatáson ment
áto A lélekben erős, egységes egyházat azonban nem tudta a válság
alapjában megtámadni, s így a felette elvonuló vihart kiheverte.
Szekták eddig nem ütötték fel fejüket: az evangéliumi hit erős
fundámenturna a szorgalmas, jómódú, szép családi életet élő
börzsönyi népnek.
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*
Kéntori sérelmünk rendezése.

Irta: Grieszháber Endre Henrik.

Lapunk januári számában kántori rovatunk szakavatott veze-
tője részletesen megjelöli idei esztendőnk munkarendjét, annak
célkitüzéseit és a többek között nagyol} helyesen megjelöli a
kántori sérelem mielőbbi rendezésének a fontosságát is.

Nagyon természetes, hazabeszélünk. Nem csinálunk abból
titkot, hogy ennek a kérdésnek a megoldását elsősorban anyagi
szempontból vizsgáljuk és szorgalmazzuk. Minket, kántortanítókat
közel két évtized óta súlyos veszteség ért, amikor kántori és
lévitai javadalmunkat az akkori államhatalom egy tollvonással
elvette azon a címen, hogy erre az összegre - ideiglenesen! -
az állam rendkívüli pénzügyi helyzetében szükség van!

Végtelen nagy szomorúság volt ez a veszteség számunkra
azért is, mert több ízben tapasztaltuk azt, hogy az államhatalom
akkori képviselői nem egyforma mértékkel mérnek minden magyar
tisztviselőnek. Amikor ráfanyalodott a rni szerény kántori java-
dalmunkra azért, hogy költségvetési egyensúlyát biztosítsa, ugyan-
akkor másoknak bőségesen futotta mindenre, amely ma is az
álláshalmozást és. sok más fájdalmas keserűséget idéz vissza emlé-
kez tünkbe!
~"',\ ~ nem óhajtunk senkit sem szemrehányással illetni ..Kárba-
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jelen és jövő! Annyi azonban bizonyos, hogy ha a mai korszellem
továbbra is egészséges irányban fejlődik,akkor az utánunk' követ-
kező nemzedék sehogysem fogja megérteni, hogy volt olyan idő és
ebben olyan kormány, mely a szerény fizetésű tanítótói egy tollvonás-
sal elvette a kántor-í és lévitai mellékkeresetet, amikor pedig máso-
kat dédelgetett és jövedelemmel agyonhalmozott . .. Hogy volt idő és
ebbenolyan kormány, mely ráfogta a tanítói javadalomra, hogy az eny-
nyit, avagy annyit ér, holott a valóságban ennek a felét sem tudta
az illető tanító a terményjárandóságáért elérni... Hogy volt idő,
amikor ráfogták a tanítóság búzajárandóságára, hogy az 21 pengőt
ér, amikor ezért a kiszolgáltatás és értékesítés időpontjában még
12pengőt sem kaphatott!

Szomorú és fájdalmas visszaemlékezések ezek! Higgyük, hogy
az egész ma már csak egy rossz álom... Higgyünk abban, hogy
ilyen igazságtalan és méltánytalan antiszociáli s rendelkezést magyar
kormány soha többé nem emelhet jogerőre !

Amikor mi a kántori és lévitai javadalomnak visszaadását most
már határozottan és sürgősen kérjük, akkor nemcsak a magunk,
hanemgyülekezeteink érdekét is szem előtt tartjuk. Tulajdonképpen
jogilag egyházunkat és egyházközségeinket érte a sérelem. Tőlük
vették el azt, amit ők nagy áldozattal és sokszor anyagi erejükön
felül erre a szent célra ősidők óta áldoztak. Megértjük, hogy
nem tettek semmit annak elhárításánál, mert hiszen az anyagi
kárt közvetlenül mi, tanítók, szenvedtük. De nem is tehettek semmit,
hiszen az akkori államhatalommal szemben mindenki tehetetlen
volt, amikor mindíg az államháztartás egyensúlyára való hivat-
kozással történt minden ilyen megnyirbálás és újabb gyülekezeti
hozzájárulásnak a kipréselése.

Gyülekezeteinket a kántori és lévitai ügynek a sürgős rende-
zésekét szempontból érdekli. Az első az anyagi, a második pedig
a lelki, szellemi vonatkozás.

Anyagilag annyiban, hogy elvettek tőle egy olyan értéket,
melyet esetleg valamikor újból pótolnia kell. Lehet, hogy soha,
de az is, hogy igen rövid időn belül. Ma semmi sem lehetetlen.
Soha sem tudhat juk, mit hoz a holnap. Ami ma még álomnak
látszik, holnap már realizált tény, élő valóság. Ki biztosítja egy-
házunkat, hogy holnap már nem veszi át iskoláit az állam? És
akkorhogyan leszünk a kántort, lévitai javadalommal? Egyházaink
ismétadják azt, amit már egyszer adtak, de amit a kérlelhetetlen
szigor a maga hatalmának a jogán elvett? Erre még rágondolni
is rossz! Őseink nagy áldozattal és szinte csodálatraméltó gaval-
lérossággalIizették meg a kántori és lévitai szolgálatot. Ezt tulaj-
donképpen senki el nem vehette volna. Ha pedig elvette, adja
csak vissza, amikor most erre megvan valóban a mód!

A másik talán még ennél is fontosabb, mert a gyülekezet
lelki, szellemi hitéletére vonatkozik.

Egyházi szempontból nem rnellékes, hogy ki ül az orgona
padján. Nem mellékes, ki tanítja az egyházi éneket, ki vezet
énekkart,ki prédikál, ki imádkozik, ki helyettesíti a lelkipásztort,



ha az beteg, vagy elfoglalt. Nem lehet közömbös az, hogy ki vezet
önállóan gyülekezetet, avagy ki a lelkipásztornak legközvetlenebb
munkatársa a gyülekezeti, egyházépítő munkában.

Valamikor a lévitai és kántori állás volt a felekezeti tanító
végcélja. Erre készült állandóan és ha valahol ilyen állást el
tudott nyerni, akkor azon volt, hogy a gyülekezeti életben ezt a
nagy bizalmat kiérdemelje azzal is, hogy. magát állandóan tovább-
képezze és magát társaival szemben versenyképessé tegye.
Egészséges -és minden tekintetben nemes verseny fejlődött így
ki, mely azonban úgy a tanítói társadalomnak, mint a gyülekezet
egyházi életének csak hasznára vált. Érdemes is volt ilyenre töre-
kedni, hiszen elég tekintélyes jövedelemtöbbletet jelentett az osz-
tálytanítói javadalommal szemben ..Csak egy példát említek. Amikor
1906-ban végeztem, a tanítói törzsfizetés 400 forint, mondd 800
korona volt. Ennyivel indultam Somogyszilben. És amikor elke-
rültem Mucsfalvára kántor-tanítónak, azonnal a kétszerese, tehát 1600
korona ütötte a markornat. Hát hogyne igyekezett volna valaki
kántorságra! Aki pedig olyan szerenesés volt, hogy Kistormásra
kerülhetett, annak 2200 korona nyomta a tenyerét, mert ennyi
készpénzzel váltották volt meg akkoriban ezt a jól jövedelmező
kantor-i állást! Ugyanennyit ért meg a mekényesi kántortanítói
állás is akkoriban, ahol egy igen jó gazda után rendben lévo 16
katasztrális hold föld volt egyéb terményjárandóságok mellett!
Említem pl. Ceglédet, ahol a kántortanítói javadalom - úgy tudom
- valami 50 (Negyven. Szerk.) hold príma föld és egyéb járandóság
volt. Érthető tehát, ha a tanítóság jórésze lázasan készült a kántori
munkájára és azon volt, hogy tudását, »rnűvészetét« fokozatosan
tökéletesítse.

Ma azonban mi fűtse a tanítói társadalmat? A külön vég-
zettséghez szükséges készülődés? A temetésekkel járó lelki izga-
lom es hóban, sárban, fagyban való séta? Az állandó lekötöttség?
Prédikációk készítése és magolása ? Avagy a kántori szolgálathoz
még hozzátartozó különféle egyéb egyházi szolgálatok? stb.",
Avagy. éppen a kántori javadalomnak a túlontúl értékelése? .. Oh
ezek, bizonyára nem! Sőt ezek egyenesen visszar-iasztanak min-
denkit, aki erre rászorulva nincsen. Ma csak az van, ami a taní-
tóság lelkében él, és ez: egyházunk iránti mélységes szeretet,
népünkhöz való ragaszkodás és a nemes, jó ügynek a szolgálata.

A fiatal tanítói gárda a mai helyzetben némi anyagi
előnyt talál a szerény kezdő javadalmazással szemben. Ez azon-
ban egyházi szempontból cseppet sem vígasztaló, mert hiszen
csak addig megnyugtató, míg túltermelés, tanítóbőség van. Mihelyt
tanítóhíány jelentkezik majd, ami feltétlenül rövid időn belül be
is fog következni, akkor a kántori, különö sen pedig a lévitai
állásokra nem lesz pályázó és sajnálatraméltó gyülekezeteink kény-
telenek lesznek a helyi javadalmat valamivel megpótolni, hogy
megfelelő tanítót kaphassanak.

Nem szabad ezt bevárnunk. Gondoskodnunk kell, hogy az
állam a kántori javadalmat visszaaadja és ezen ügyet véglegesen
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elrendezze. Eddig is állandóan napirenden tartottuk a kérdés meg-
oldását. Sürgettük a kérdés rendezését úgy egyházi, mint világi
hatóságaink útján. A Magyar Tanítóegyesületek Egyetemes Szövet-
sége, valamint Egyetemes Egyházunk is több ízben tettek előter-
jesztést a minisztériumban, de eredménytelen volt minden kísér-
letünk. A válasz mindíg ugyanaz volt: az állam pénzügyi helyzete
nem engedi... Az utolsó években már nem is hoztuk szóba, úgy
gondolván, alkalmasabb időt várunk, amíg a kérdést több remény-
nyel mozgathatjuk.

Most úgy érezzük, elérkezett az idő ... Az Imrédy-kormány
minden tekintetben jóindulatot, megértést és megsegítési hajlan-
dóságot mutat. Röviddel ezelőtt is tanúbizonyságot tett méltányos
felfogásáról, igazságérzetéről és egészen kivételes szociális érzé-
kéről. De megnyílt a rendezés lehetősége azért is, mert úgy látjuk,
az állam pénzügyi helyzete teljesen rendbejött, hiszen enélkül
nem volna lehetséges az, hogy az egyik oldalon a kormány le-
szállíthatja a bevételeket, a másik oldalon pedig emeli a kiadási
tételeket.

A karácsonyi gyűlésen a Szövetség elnöki tanácsa elfogadta
a kántori javadalom tárgyában tett előterjesztésemet. Nyomban
meg fogjuk tenni illetékes egyházi főhatóságunk útján is az elő-
terjesztést és bizalommal reméljük, hogy Imrédy Béla őexcellen-
ciája világhírű pénzügyi zseniálitása megtalálja az ehhez szüksé-
ges pénzügyi fedezet. Mert meg is kell találnia!

*
A "Szózat" énekléséhez.

Egressy »Szózatc-ának elterjedésében főként a dalárdáknak és
az iskoláknak volt érdemük: a nagyközönség azonban nem nagyon
énekelte,mert nehéz énekelni. Nehéz a ritmusa, magyar fül számára
szokatlanok a hangkötések, sőt a szöveg hangsúlyozása is. Többen
is megkísérelték, hogy a ritmusát egyszerűsítsék, a hangkötéseket
kiküszöböljék, továbbá a ritmust nem a szöveg jambikus Iejté-
séhez, hanem magyar szóhangsúlyához alkalmazzák (pl. Kacsoh
Pongrác,Sarudy Ottó, Hodossy Béla). Ezek a kísérletek azonban
annyira eltávolodtak az eredetitől, hogy szinte új dallamként hat-
nak Egressy szerzeménye mellett.

Az a változat, amit mi közlünk, csak lényegtelen apróságok-
ban tér el az eredetitől. Pl. a 3. hang hossza Egressynél tizen-
hatod,nálunk nyolcad, mert a »<nak« szótag esik rá, melyet mással-
hangzó-torlódásis követ, tehát nem lehet röviden énekelni; ugyanez
történt az 5. ütem 3. hangjával is, hasonló okokból. Elmaradt a 8.
ütemmásodik hangcsoportja előtti előke, valamint az egész dallam
folyamán több fermáta (4., 9., 12. ütemekből) . Az eredetiénél éle-
ebb a ritmusa (a harminckettedek folytán) az 1. ütem máso-dik

felének,valamint a 10. és 13. ütemek első felének; ezt a változtatást
.a ritmusképletek következetesebb keresztülvitele 'teszi indokolttá.

yomatékosanrá kívánunk mutatni arra, hogy ez az átsímított, de
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lényegében az eredetit tartalmazó dallam-alak nem a mi önkényes
választásunk, hanem a »Szózat: éneklésében igazodni kívánunk a
»Magyar Kórus« és »Enekszó«, egyszóval az »Enekesrend« híveinek
az állásfoglalásához (ld. »Enekszó« VI. évf. 577. old., valamint
Kerényi-Rajeczky: »Enekes Abécé« 150. old.), mert azt szeretnők,
ha ezt a szép dallamot minden magyar egy szívvel, egy szájjal, egy
lélekkel tudná énekelni. G.

*
Folyóiratszemle.

»Zeneközlöny« 1939. jan. - Gáspár Jáno~: A magyar ref. egy-
házi zene 20 éve a Felvidéken. Néhány kiragadott mondat: »A
magyar tanítóképzésről alig volt gondoskodás. Ami volt is, az
sem volt igazi magyar vezetők kezében. - Magyar imádságunkat:
a Himnuszt, nem volt szabad énekelnünk. Azt a Mindíg velem Uram
című énekkel helyettesítettük. - A jó orgonisták száma meg-
csappant. - Nagy nehézségbe ütközött új énekdarabok beszerzése.
A régi, 20 év előtti darabokon élősködtünk.« - Tálos· József:
Kántori törekvések, óhajok és vágyak. Az új tanítóképzéssel pár-
huzamosan főiskolai jellegű kántorképzést kíván. Lelkész és
kántor közti viszony az alárendeltség helyett testvéries legyen:
ennek elérését szolgálná, ha a kántori szolgálati ügyekben nem a
lelkészt, hanem az esperest, vagy az egyházmegyét illetné az
intézkedési jog. -A »kántor« cimet elavultnak tartja, akárcsak a
»preceptor«, »rektor« és »prédikátor« címeket; ma helyesebb volna
»énekvezér« vagy »karnagy«. - A lap hangjegymelléklete: Gáspár
János két szólóéneke orgona- vagy harmónium-kísérettel.

*
Röyid közlemények.

Olvasóink szíves elnézését kérjük, hogy január-februári hang·
jegymellékletünket csak mai számunkhoz mellékeljük. A közölt
zeneművekre vonatkozó jegyzetek már megjelentek januári szá-
munk 43-44. oldalain.

Értesítem olvasóinkat) hogy számos érdeklődésre »Karácsonyi
bölcsődal« című orgonakompoziciómat saját költségemre kinyomat-
tam. Megrendelhető nálam 5 db. húszfilléres postabélyeg beleül-
désével. A rovatvezető.

Nyomatott Garab Józse! könyvnyomdájában Cegléden.


