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Munka és pihenés.
Máté 9. 37-38. "Az aratni való sok, de a

munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak
urát, hogy küldiön munkésokat az ő aratásába.

Nagy munka folyik most szerte a hazában. Az izmos magyar
kar legjobban próbára tett munkája: aratás, betakarítás. Szükség
van ilyenkor a család minden tagjának munkaerejére. Dolgozik is
minden jóravaló magyar ernber korántól-késöig. Alig' van megállás,
némi erőgyűjtő pihenés.: Es mégis előfordul, hogy sok munkához
kevés az erő, kipereg a túlérett mag, kárba vész sok áldás.

Nekünk tanítóknak pihenő időül van szánva ez a nagy mun-
kaidő. Egy tanév íárasztő munkája után rá is szorul a tanító egy
kis pihenésre, hogy erejé megújuljon s pihent erővel foghasson ismét
munkához, ha eljő annak ideje. De ez a pihenés nem lehet sem-
mittevő tétlenseg, sem testi, sem lelki értelemben. A tétlen ember
elpuhul testileg, lelkileg. A rnunkával, mozgással, utazással gyüjt-
hetiüle s raktározhatjuk téliré a fizikai erőt, olvasással, tanulással,
lsten igéjével pedig lelkünket erősíthetiük. . '

Fel tehát a munkára a pihenő idő alatt is! Az Ur szava pa-
rancsként hangzik felénk: Az aratni való sok, de a munkás kevés.
Annyi a bűn, a nyomorúság szemeink előtt, hogy bűn azt tétlenül
nézni, de még nagyobb bűn benne részt venni s úszni az árral.

A tanító - működiék bár akár milyen jellegű ískolanál -
lsten országának elhívott munkása. A gondjaira bízott gyermekekre
nemcsak a tanidő alatt, hanem ilyenkor is kötelességünk vigyázni.
Eber figyelemmel kell kisérnünk magaviseletüket, játékaikat s szóvá :
kell tenni a helytelenségeket. Az Ur Jézus figyel s számon tart min-
den lelket s számon is kéri tőlünk a ránkbízottakat. Sok az aratni
való, ne várjuk meg hát, hogy az Úr legyen kénytelen erélyesen
figyelmeztetni bennünket: " ... mit álltok itt ... hivalkodván." (Máté
50.-6.) Mennyivel jobb lesz, ha így szól hozzánk: "Aki nékem
szolgál, megbecsüli azt az Atya .." (János 12. r. 26. v.)

Kérünk Urunk, adj belénk olyan igyekezetet, hogy a pihenő
időnk alatt se. feledjük el, hogya Te országod munkásai vagyunk.
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Ne engedj elmerülni se a haszontalan dolgok élvezetébe, se a káros
télenségbe. hanem nyisd ki lelki szemeinket, hogy meglássuk a
ránkváró munkát s a Te segítségeddel hasznos munkásaid, hűséges
szolgáid lehessünk. Amen. Bánó Adám.

Helyzetkép.
Az elmult hetek eseményeinek központiában kétségtelenül a

magyar országgyűlés megnyitása állt. , Ez az ünnepi esemény már
külsőségeiben is új képet nyujtott. A kormánvzó Ur Olöméltósága
megnyitó beszédét a rádió hullámain itt egyidejűleg hallhatta az egész
ország. Megilletődés és ünnepi együttérzés hatott át mindnyájunkat,
amikor a legfelsőbb helyről nyert célkitűzések minden magyar kér-
dést felölelő sorozatában érezhettük a nagy Ielelösségge] terhelt
államvezetés bölcseségét és messzemenő gondoskodását. Uj szín a
mai idők magyar országgyűléseinek képén az egységes magyar
öltözet egyszerűsége mellett is ünnepélyes és magyar nemzeti gon-
dolatot képviselő komolysága. Ez a szín a nemzeti ébredés kor-
szakának, a maihoz hasonló új, változó idők szellemének megismét-
lődő történelmi mozzanatát vetíti elénk. Külsősége mellett is egy-
séget példáz és erőt jelent.

A kormányzói megnyitó beszéd az egész nemzet boldogulásá-
nak tükrében állította a képviselők elé az új országgyűlés munka
feladatait. Mindenre kiteriedö részletessége mellett is röviden össze-
foglalható: találja meg a haza határain belül a nemzet minden fia
a maga becsületes munkájával boldogulását: Egyszerű, mégis sokat
mondó és gyönyörű célkitűzés! A részletek mind ennek a nemzeti
gondolatnak az építő eszközeit mutatiák és kitüzik Et nemzetépítő-
munka határozott, célravezető irányát. Ez az államépítő munkaterv
a maga kérdésrészleteivel együtt adja a mai magyar élet általános
helyzetképét.

Sok a megoldásra váró kérdés; kornoly hívatás annak munká-
Iása és hűséges szolgálata ! Ezt a hűséges, mindig a nagy célokat
szem előtt tartó szelgálatot várja a nemzet azoktól, akiket bizal-
mával felruházott. E munka képén ott tükröződik a nemzet minden
rétegének sorsa, jövője.

A törvényhozás az életet szabályozza, Szabályozást kíván a
nemzet egészének különböző életmegnyilvánulása. újabb és újabb
keretet életíeltételeínek biztosítása. Ezért olyan változó egy-egy új
országgyűlési ülésszak munkamenetének helyzetképe.

Különösen a mai idők rohanó árjában törnek elő a máról-
holnapra felvetődő. magyar életkérdések és gyorsított menetben kö-
vetelnek az illetékesektöl megoldást.

A mai magyar élet képének egyik vonása a közalkalmazottak
társadalmának s benne az evangélikus tanítóságnak helyzetképét
rajzolja elénk. Ez a rajz nem mutat mindenben megnyugtató szine-
ződést és teljes összhangot.



A közszolgálati alkalmazottak nagy tömegeiben bennefoglaltat-
nak egy és ugyanazon sorsközösséggel a magyar középosztálynak
túlnyomó nagy tömegei is. A középosztály szerepe nemzetünk éle-
tében igen nagy jelentőségű. .Mélveniáró beszédben tejtette ,~zt ki
egyházunk hű tagja: dr. VIadár Gábor kuriai tanácselnök Onagy-
méltósága, a magyar jogászi életnek egyik legmagasabbrangú tagja,
a magyar .ioglejlődésnek egyik legkitűnőbb ismerője és munkálóia.
Az országos Kaszinó gyűlésén mondott beszédében" telvillantotta a
középosztály szerepét az európai nemzetek és nemzetünk életében.
Megállapításai szerint "abban, hogy Franciaország a Iorradalomia
jutott, nagy része van annak, hogy az elgyengült nemesség már nem,
az éledő polgárság még nem tudta mérsékelni az önkényuralmu
királyság tulkapásait. Olaszország és Németország évszázadokon
keresztül nem tudott eljutni az egyetemes nemzeti öntudatig, mert
nem volt olyan középosztálya, amelyik a hűbéri és városi szét-
tagoltságból az egyetemes nemzeti gondolatig tel tudott volna emel-
kedni." "Európa minden nemzetének élete a középosztály élete és
vezetőszerepe körül kristályosodik ki. A nemzetek keretén belül a
leltagolt. nem egyszer egymással ellentétben álló társadalmi osztá-
lyok között és íelett a középosztály az, amelyben a nemzet egységgé
tudatosodik." ,

A magyar középosztály s benne a közalkalmazottak mai sze-
repének helyzetképére is áll ez a megállapítás. A középosztály sze-
repe azonban erősítésre vár. A nemzetnek erős, egészséges közép-
osztályra ma még inkább van szüksége, mint bármikor.

E középosztélyban a közalkalmazottak s benne a mi helyzet-
képünk is komor színeket is mutat. A legelemibb teladat vár meg-
oldásra: biztosítani az emberi megélhetést e rend tagjai számára. Az
új törvényhozó testület szembe talália magát e kérdéssel és nem
térhet ki előle.

A tisztviselőtársadalom. a nemzet .egyik erkölcsi alkotórétege
1931. óta szemrebbenés nélkül Iogadott három olyan rendelkezést,
amely a lehető legsulyosabban nyult bele életébe: a 'fizetésleszállítást.

Most, évek mulva kopogtatnia kell e rétegnek azzal a kéréssel,
hogy az annak idején elvett fizetés helyett álljon helyére a régi
(pontosabban szólva a világháború előttihez még így is csökkentett)
fizetés:, .

A pénzügyminiszter mondta: "Mindenki tudja, hogy a tiszt-
viselői kar mit áldozott az országért, amikor fizetésének csökkentését
oly hősiesen elviselte." A miniszterelnök is szükségesnek tartja az
elvett fizetések visszaadását. Sajnos, az 1931-iki helyzet visszaállí-
tása, sőt akár 50%-os emelés sem emeli a tisztviselőtársadalmat a
békeidőkben elért anyagi színvonalra, mert azóta a drágaság emel-
kedett.

Helyzetképünkön komor színeket mutat az anyagi erőtlenedés
mellett ott kísértő erkölcsi erőtlenedés veszedelme. Itt több mozza-
natra kell rámutatnunk. Minden bajunk alapja Trianonra vezethető
vissza. Ellenségeink által összekovácsolt rab bilincsek ' szakadatlan
láncolatában a közszolzélati alkalmazcttaknak. a magyarság derék-.
hadának összeroppantása is egyik láncszem volt. Bár Trianon az
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erkölcsi összeomlás bekövetkezésében rosszul számított: az anyagi
tönkretétel nem ragadta magával az emberek tömegeit az erkölcsi
összeomlásba. Van azonban az anyagi összeomlásnak. illetőleg le-
romlásnak több - közvetve mutatkozó - s erkölcsileg is sulyos
következménye.

Dr. Kovács Lajos: "A magyarság jövője" círnű statisztikai
adataival bebizonyította. hogy az anyagi leromlással velejár a szü-
letések számának. a magyarság létszámának, így a haza megvédé-
sére hívatott katonái létszámának csökkenése is. Dr. Semsey Aladár
írja a "KözszolgálaH alkalmazottak illetményrendezése " c. munkájá-
ban: "Trianonnak sikerült becsempésznie a hamis takarékosság
"trójai íalovát" s ez - dr. Kovács Alajos statisztikai kimutatása
szerint - évenként közel százezer meg nem született gyermek, húsz
év alatt ké.millió magyar meg nem születését, elvesztését jelenti."

A közszolgálatí alkalmazottaktói elvett pénzösszegek .kétségte-
lenül ugyanannyi összeggel csökkentették az ország lakossága igen
nagy részének kereseteit.

Dr. Semsey Trianon szerzői fondorlatos. sátáni művének tekinti,
hogy a reánk küldött pénzügyi ellenőrök az államháztartás egyén-
sulyát nem a jóval nagyobb teherbíró képességgel rendelkező va-
gyonok és jövedelmek megterhelésével, hanem a közaalkalmazottak
illetményeinek csökkentésével állították helyre. Ezt - a nem a köz-
teherviselés elvének megíelelően történt áldozatot - minősítse a
magyar nemzet a közalkalmazottak tói nyert kölcsönnek. Ez a rend
- fátyolt borítva a multra - nem kívánja a kölcsön visszatérítését.
de kérnie kell a további kölcsönkövetelés és áldozathozatal beszün-
tetését sannak áthárítását az eddig megkímélt teherbíró vagyonokra
és jövedelmekre.

A tisztviselői kar joggal kívánhatia az áldozathozatal meg-
szüntetését most, amikor az államháztartás egyénsulya helyreállt.

Kormányzói beszéd állapítja meg, hogy Magyarország gazda-
ságpolitikai .célia csak az lehet. hogy e hazában mindenki dolgoz-
hassék s munkáiából tisztességesen megélhessen.

E helyzetkép világos útmutatás az új országgyűlés pénzügyi
politikája számára. E politika nem odázhatja el a közalkalmazottak
illetményeinek legalább az 1927-iki rendezés mértékére emelését.

Az az országgyűlés és kormányzati testület, amely oly nagy
bizalmat nyert á nernzettől s éppen ezért oly megnagyobbodott
felelősséggel végzi az állam kormányzás munkájából ráeső részt,
eddig is erős kézzel nyult a társadalmi, nemzetgazdasági kérdések
megoldásához, ezért reményt ébreszt bennünk, hogy a közalkalma-
zottak s benne a tanítóság helyzetképében feltárt jelenségeket nem
téveszti szem elől, hanem a nemzet e polgári hadseregének méltá-
nyos kívánságait mielőbb jóindulatú és megnyugtató megoldásra
segíti. Somogyi B.

Az Eötvös-Alap Önsegélyző és Családjóléti Osztálya módot ad
minden szülőnek, hogy gyermekei számára megalapozott

jövőt biztosíthasson!



Egy evangéliumi nevelési rendszer.
Irta : dr. Garai József soproni evangélikus tanítóképző-int. tanár.

(F olvtatás.)
II. Egyéniség - személyiség. Schneller elméletében abban is

:következetes en jár el, hogy seholsem használja a pedagógia szót,
mindenütt paedagogicát íro A paedagógia szónak u. i. kettős értel-
mét látja, mert használják azt a nevelésen való elmélkedésre és
a gyakorlati nevelésre egyaránt. »J'ó pedagógus« névvel egyszer
.neveléselmélkedöt, egyszer gyakorlati nevelőt .szokás illetni. A
paedagogia eredeti jelentése szerint is gyakorlati foglalkozás, a
.gyermekvezetés, majd a nevelés neve; a tant" a nevelésre vonat-
kozó gondolatok rendszeres egységét a paedagógica fejezi ki.«38
Ezzel kapcsolatban mindjárt megjegyezhetjük, hogy ha az elméle-
tet és a gyakorlatot egymástól élesen elválaszthatjuk. ha pontosan
.meg tudjuk állapítani' azt, hogy hol a határ az elmélet és a gya-
korlat között, meddig terjed' az egyik és hol kezdődik a másik,
'akkor ennek a névben való kifejezése is jogos. Éles elválasztással
.a külföldi (német, francia) irodalomban sem találkozunk. Az elmé-
let és gyakorlat viszonyára vonatkozólag, anélkül, hogy részle-
tekbe mennénk, a következőket jegyezhetjük meg: 1. Neveltek.
már a pedagógia elméletét megelőző időkben is; nagy emberek is
-voltak akkor is; 2. Nevelni olyanok is tudnak és sokszor jól is,
-akik nevelés-elméletet s.ohasem tanultak (s,Zülők); 3. Nagyon sok
.kiváló elmélkedő rossz gyakorlati nevelő volt. Nagyon jó példa e
pontra Rousseau, ki vastag köteteket írt a nevelésről, de öt gyer-
meke a lelencházban nevelkedett. Pestalozzi nevelői eljárása sem al-
kalmazkodhatott eléggé a gyermekekhez, különben nem szökdöstek
volna tőle el neveltjei; 4. A nevelés kizárólag tanulással nem
sajátitható el, ebben hasonlít a művészethez; 5. A nevelés a gya-
.korlatban sokszor önkény telen eljárás. Mindezekből az is követke-
zik, hogy pusztán elmélettel nem lehet valaki jó nevelő, de kö-
-vetkezik egyszersmind az is, hogy a gyakorlat sem elegendő min-
dig a neveléshez. A gyakorlati nevelők u. i. u.· olyan helyzetben
.különböző eljárást alkalmaznak. Melyik a .helyes ezen eljárasok
.közül,az csak elmélettel dönthető el. Hogy pedig a nevelés elrnél-
kedői nevelni nem tudtak, az csak azt bizonyítja, hogy a neve-
léshez az elmélet önmaga riem elegendő. Nem lehet azt sem állí-
tanunk, hogya nagy nevelők elméleti tudás nélkül jobban nevel-
tek volna. E· változatos gondolatmenetből helyesen azt állapíthat-
juk meg, hogy az elmélet és a gyakorlat annyira átjárják egymást
a nevelésben, annyira szüksége van egyiknek a másikra, hogy a
kettő között a határt pontosan megvonni nem lehet. Nem tudhat-
juk tehát megállapítani azt, hogy meddig terjed az egyik és hol
kezdődik a másik. Ebből következik az is, hogy mivel a kettő el-
választása nem indokolt és nem lehetséges pontosan, külön név-
vel sem célszerű illetni őket. A pedagogika leülönben is igen. emlé-
keztet anémet padagogíkra.

Az egyéniség - szernélyiség kérdésének tisztázásához szük-
.s.égünk van azon alapokra is, amelyekre Schneller a mága sajátos
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elméletét lefektette. Életéből, pályájaból következik, hogy rend-
szerének alapja a vallásosság. Ma szokás beszélni kül önböző
centrikus nevelési rendszerekről. Ezen az alapon bátran állíthat-
juk, hogy rendszere chr-istocentrikus. Isten mindenkirrek. »és min-
den történeti hatalomnak, a mindenségnek teremtője, fenntartója,
aki minden tökélynek gondolt és valódi egysége, ki ezért egyes-
egyedül moridható jónak: kiben egyedül nyugodhatik meg SZÍ-

vünk.x-" Eszrnényünk csak Isten lehet és minden törekvésünknek
kell, hogy ő legyen a célja. Az isteni Iétezés nem puszta nyugalom"
hanem törekvés és erő. »A keresztyén egy Isten és pedig a sze-
retet Istenének eszméjén alapuló monisztikus világnézet a világ-
fejlődését vallási szempontból másnak, mint az isteni erő folyto-
nos érvényesülésének, tehát Istent folytonosan, mindenkor és min-
denütt kijelentőnek .nern tekintheti.es" Az isteni szellem »Iényéből
folyó kényszerű, szűkségszerűséggel törekszik megvalósülni a fej-
lődő universumban .annak végtelen fejlődése által.e+- Az idea-
Lisztilnis Schnellernek :számot kellett vetni a reális valósággal
és a kettő közötti különbségre rá kellett jönnie, akkor, amikor-

, írja: »A mechanikai törvényeknek alávetett matéria világa mögött
van egy másik világ, egy más valóság is, amely minden érzéki vi-
lágnál is sokkal inkább való világ, az embernek, amoralitásnak
világa.e=' Ebből az is következik, hogy »az értékek világa, az
erkölcsi, vallási világrend) a moralitásnak világa »sokkal inkább való>
világ«, létezése tehát nagyobb valóság - jelleggel rendelkezik,
mint a természeti, történeti Iété, a matéria világáé.«43 Az értékeket
mindenek fölé helyezi Schneller. Az a~yag, az .anyagi világ lehet
kiindulási pont fejlődésünkben, azonban céllá sohasem válhatik,
mert Isten országának megvalósulása lehet csupán acél. Ki-isz-
tus ért ha szenvedünk, a mennyek országában gazdag kárpótlás-
ban lesz részünk és elnyerjük a boldogságot, az »Isten országában
való. tagságot.e+! Milyen kapcsolatban van egymással a kétféle-
képpen létező világ? A fejlődés mozzanata kapcsolja őket össze.
»Ha ugyanis Schneller szer-irit »a fejlődő organizmus ok sorozatáll
felszállunk, míg végre eljutunk a természeti és erkölcsi szerve-
zetek« - eme két egyelőre még különállónak feltételezett világ
- »végső egységére a világnak, a mindenségnek szerves egysé-

.• . gében : úgy a mindenséget átható, minden egyest mint annak szer-
vét tételező és fenntartó, minden egyest az egészben és ezzel az
egészet az egységben is fejlesztő szellemet, Istennek mondhatjuk.«
Ez az isteni szellem által meghatározott egysége a mindenségnek,
az egész, »amelyet .az isteni célgondolatok ezerves egységének,
egész mindenségnek nemcsak ter-emtő, hanem a fejlődését irányító,
avagy lsten országának nevezhetünk.e+" Az isteni célgondolat az
legész mindenségnek nemcsak teremtő, hanem fejlődését irányító.
és alakító elve is. »A reá való végtelen irányulásban lesz maga a
természeti, történeti lét is az igaz valóságnak részesévé. A mate-
riális valóságnak oka, de egyúttal célja is semmi egyéb, mínt a cél-
gondolat. Csak azért van, azért teremtetett, hogy Isten országa
Iegyen.e+f Az egyes is ezáltal létezik, ezen célgondolat ad neki
létet. Az erkölcsi világ és a természet, világa is. »alapjában sóhaj-



'tozva vágyódik eme megdicsőülése, ez új világ felé. Mint maga-
sabb rendü valóság, akár mint .a tulnaunak világa emelkedik evilág
a tapasztalati világ fölé,' de nem fennhéjázva, hanem szeretettel
erre lehajolva, hogy ezt is végtelen értékeimegvalósítására, fel-
használja, ebben és ezáltal tapasztalatilag is megvalósuljon.c+?
A természeti és történeti valóságnak léte, értelme csak annyiban
van, amennyiben benne az ideális világ megvalósulhatóvá válik,
mert minden csak annyiban létezik, amennyiben Istennek min-
dent alkotó és fenntartó szelleme által létezhet. Az értékek, ideák
világa az egyetlen létező, Platon eszméit látjuk ebben megteste-
sülve, de felmagasztosult, keresztyén formában. A pogány Platon
ideái itt az Isten eszméjében találják meg párjukat. De más jel-
lemző sajátsága is van Schneller rendszerének. Isten nem lehet
transcendens a tapasztalat körén kívül, túl eső, hanem azon belül
kell lennie, mert ő az egyetlen létező. A nevelés sem helyezked-
het a transcendencia, hanem csakis az immanencia álláspontjára.
Neveléselméletének világnézeti alapjait többször fejtegeti. Min-
dig csak oda kell felfogásának eljutnia. hogy a vallásos alapot
Kell a- neveléseimélet tengelyévé tenni. Hiszen »Isten országa ...
nem egy transcendens ország; nem egy a legmagasabb fokon álló,
végső történeti hatalom, hanem egy örök hatalom, amely éltető,
tökéletesbítő, megszentelő elvként mindenütt mindenben tényke-
dik.«48 Isten mindenkinek mint eszmény él a szívében és »Isterr
-országa transcendens, de földi is... Jönni fog, de másrészt itt
is van ... Isten országa tehát egy folytonosan létező lelki, szellemi'
'Ország.«49 Ebből világosan következik az, hogy nem a világ felett
yagy mögött ,uralkodó elv, hanem benn-e van a világban és azt
benső lényegénél fogva belülről mozgató ek E felfogás a bölcse-
let történetében ismeretes: pantheizmus a neve. Különbözik azon-
'ban éppúgy Spinoza pantheizniusától, mint más egyéb bölcse-
lőnek íly irányú felfogásától., Ez a különbség különösen ezen
'k'eresztyén új pantheizmus következményeiben feltűnő. Nála is
- mint azt láttuk - Isten országa a szeretet országa és így a
ezeretet bölcseletébe nyúlik vallási alapfelfogása. Mivel ez éle-
tével igen szorosan összefüggő elv, azért erről ott már szóltunk.

Ilyalapokra építette azt a rendszert, amelyet a személviség
pedagogikájának nevezett, azért mert ez az eszme határozza
meg a pedagogika »minden egyes alkotó eleméte.v? Ebbőlkövetke-
zik az, hogy »a személyiségnek ez az elvi jelentősége kívánja meg
tehát, hogy a nevelésnek alanya, vagyis a nevelő, (legyen az akár·
az egyén vagy egy történeti hatalom) legyen személyiség; hogy
a nevelésnek tárgya vagy a nevelendő személyiséggé váljék; hogy
rninden nevelésnek célja a személyiség alakulása legyen s végre
azt is, hogy a nevelés útját, módszerét is a személyiség eszméje
'határozza meg<\.51 Schneller megemlíti cikkének lábjegyzetébcn,
hogy a személyiség fontosságának elvi jelentőségót Linde Ernő
-felismerte és »Persönlichkeitspádagogik« c. művében ki is fejtette.
Alapossága és lelkiismeretessége itt is megnyilvánult. Világosan
'felismerte Linde művének célzatát,amikor azt írja, hogy »Linde
.rnunkája elsősorban polemikus célzatú ; nevezetesen küzd a leg-
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élesebben és nagy igazsággal a formális fokozatok elméletének
ur-alkodása ellen, s e reflexioszerűséggel szemben hangsúlyozza a
tanításban is a termő közvetLenséget. Tételeit főleg csak a nép-
iskolai tananyagra alkalmazza s a nevelőnél is egyoldalúan csak
az egyes nevelőt, s nem a történeti hatalmat nézi«.5z' Elismeri'
Linde érdemeit is akkor, amikor azt írja, hogy nagy érdeme,
hogy mesterének (itt Rudolf Hildebrandra céloz, Icinek hatása alatt;
állt Linde) individualizáló ethicizmusát felismerte ésaz oktatásra
is hangsúlyozta fontosságát. Rámutat továbbá Schneller arra a
tényre is, hogy elm életét előbb felállította, mint Linde és »ezért,
is nem mint utánzó nevezem joggal pedagogikámat »a személyiség
pedagogikájának«.53 Ha Linde és Schneller között párhuzamot aka-
runk vonni, meg kell állapítanunk azt, hogy miben egyeznek és
miben különböznek. Egyező sajátságok: 1. Mindkettő értékesnek
tartja mindazt a nevelésben, amí egyéni, 2. Bizonyos fokú sza-"
badság jellemzi' őket, 3. A túlzásba vitt módszereskedést, a taní-
tásnak a formális fokozatok által való megkötését egyik sem"
szereti, 4. Kapcsolatban vannak a vallással, 5. A történet taní-
tásának fontosságát mindkét nevelő sokat hangoztatja. Különb-
ségek: 1. Már Schneller megállapította azt a különbséget, hogy
Linde elsősorban a Herbart-féle formális fokozatok ellenhatásaként:
írta meg elméletét, Schnellerről nem lehet ezt ál'lítani, noha a
Herbart-féle formalizmust ő sem tartja helyesnek, 2. A szemé-
lyiség fogalma nem ugyanazt jelenti mindkettőnéL A legnagyobb
különbség ebben van közöttük. Schneller rendszerének középpontja
a .személyi ség elve. Linde szerint csak egy szükséges... »a ta-o
riuló belső egyéni életének felébresztése a tanítónak a tananyagra
és a tanuló lelki életére való sajátos, egyéni ráhatása által«. Éppen
ezért »a legfontosabb tehát a tanító személyiségee.v- Ezért igen
világosan és helyesen Dér Miklós ar-ra a megállapításra jut, hogy
'voltakép a két rendszer így nem, hasonlítható össze, legfeljebb-
Schneller rendszerének azon részével, amelyben a nevelő szemé-
lyiségéről íro Milyen a nevelői személyiség Schneller szerint és mit.
mond ugyanerről Linde? Schneller vallási alapfelfogásából kővet-
'kezik , hogy isteni szózat által elhív ott és a tiszta eniség fokára
felemelkedett szernélyiség a nevelői ideál. Linde pedig inkább a
költőhöz, a művészhez hasonlítja a nevelőt. Nevélésre szerinte
születni kell. Aki nem született 'erre, az hiába is tanul, hiába pr ó-

bál e pályára előkészülni, mert nevelési sikerei csak látszatsi-,
kerek lesznek. Linde felfogása közel áll a müvészi pedagógiai moz-
galomhoz, Schneller pedig erről nem is tesz' említést. 3. A szemé-o
lyiséggé válás útja sem egyezik meg náluk. »Schnellernél a sze-o
mélyiséggé válás az éniség fokozatain át úgy jön létre, hogy az
emberiség történeti fejlődésének átélése által, mintegy megismétli
az egyes »a nagy alkotó szellem gondolatában nevelésünkre ren-
delt folyamatotc.v'' Linde szerint viszont a kedély, az érzület ne-
velése vezet amennyiséghez. 4. A nevelő és a. 'nevelendő viszonya
sem ugyanaz a két elmélkedőnél. Schneller a kapcsolat lényegét
nem kizárólag a nevelői személyiségben látja, hanem elsősorban
a történeti fejlődésbe való beleélésben, amelynél a nevelő részéről



tudatosság és tervszerűség nyilvánul meg. Ezzel szemben Lin-
dénél a nevelő személyisége a legfontosabb, az az ideál, amellyel.
a növendéknek együtt kell éreznie. A nevelőhatás . annál eredmé-
nyesebb, minél inkább személyiség a nevelő. Az elso ro It pontok-
hoz még hozzávehetjük azt is végül. 5. hogy Schneller elmélete
legalábbis körvonalaiban, alapjaiban időben is előbb keletkezett,
mint Lindéé. Maga Schneller írja, hogy »Már régen hirdettem -;;.
irodalmi úton még a 80-as években - a személyiség elvét éspedig
mint a nevelés és oktatás egészére minden Ízében kiható eIvet«,56
Linde elmélete pedig 1897-ben látott napvilágot, amikor Schnel-
Ieré már meg volt, ha a maga teljes egészében még nem is publi-
káltatott. (Folyt. köv.)

Wimmer Gottlieb, Ágostori
a felsőlövőí evangélikus tanintézetek alapítója.

Irta: Tállyai István. (Folytatás)

'Wimrner tehát Modorba ment. Mellette volt azonban a 1övői
hívek többségének szeretete. Deputáció ment deputáció után. Már
két hét mulva sürgették az esperest is, hogy intézkedjéle a papvá-
lasztási gyűlésről, mert ismét Wimmert akarják megválasztani.

A visszahívás nem ment oly símán. Szorgalmazták a kerületnél
is, a .nádornál is, végre 1835. október havában sikerűlt ismét
visszahozni őt .Lövőre. »Ott tolongott - rnondja dr. Magyar -
a hívek apraja, nagyja. örömkönnyeik, forró csókjaik. az utakat
borító virágok' megható bizonyítékai voltak rajongó szere-
tetüknek.«**)

Előzőleg írta: /,»Szavamat adom nektek, hogyamíg élek. a
tiétek vagyok s soha el nem hagylak benneteket; veletek akarok
élni, halni s csak az Isten kétségbevonhatatlan akarata változtat-
hatná meg ez igéretet.«

S Wimmer megtartotta szavát. Teljesen híveinek élt. Nem-
csak vezetőjük os oktatójuk volt. de önzetlenül nekik áldozta rnin-
den idejét. Azonban, nemcsak vígasztalta őket bánat közepette, de
kerholta és fenyítette is őket, ha a szükség magával hozta. Nagy,
kitűnő hitszónok volt s mint ilyen egyaránt tudott hatni a nép
egyszerű fiaira és az intelligenciára. Reformálta az egyházi éneket,
énekkart és trombitás zenekart alapított. Abibliát és énekes-
könyvet Kőszegen a Reichard-féle nyomdában nyomatta és áru-
sitotta. (A Reichard Károly-féle nyomda 1836-ban Kőszegen ala-
kult. Innen tétetett át Sopronba 1854-ben, ahol 1883-ban Litfass
Károly vette meg, majd pedig 1~97-ben Röttig Gusztáv. (L. erre

,vonatkozólag : Chernel: Kőszeg jelene és mult ja. Német kiadás: 1.
kötet 97 old. és Oedenburger Zeitung. 1937. jubileumi szám 10.
oldaL) Wimrner 10 év alatt eladott 60 ezer bibliát és 70 ezer
újtestamentumot, Más vallásos iratot is írt és terjesztett. Később
szólunk majd nagy irodalmi működéséről, amely nemcsak vallási
volt, de tudományos is, különösen földrajzi. Írt agendát, biblia-
történetet, egyháztörténetet, imakönyvet. Egyháztörténetéből több
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mint 4000 magyar, 2300 német és 3500 szláv példány kelt eL Kiváló
pedagógus is volt Wimmer, ki népiskolai olvasó könyveket is írt.
Buzgó munkatánsa volt az egyházi lapoknak is. S mindamellett
talált időt arra is, hogy egyháza s iskolája érdekében gyakran
utazott Ausztriába, Németországba, sőt két ízben Angliába is.
A környék .iskoláit is kitűnő tanerőkkel látta el. Behozta a rend-
szeres egyházi .adót, alapított gyülekezeti segélyegyletet, oltott
himlő ellen, orvosa volt híveinek, buzgólkodott a családi élet
javításán, részvéttel volt a szegényekkel, szerencsétlenekkel, se-
gített, ahol segíthetett, megváltotta községét a földesúri szolgá-
Iatoktól (Felsőlövő' lett a második »szabad község«) és meg-
honosított pompás gyümölcsösöket.

Legnagyobb alkotása azonban a lövői tanítóképzőintézet és
internátus, amelyhez később a gimnázium és reáliskola csatlakozott.
Húsz évig hordozta lelkében ennek gondolatát. Ezen intézetekről
már a bevezetésben szóltunk. Csak még a következőt akarjuk meg-
említeni:

Dr. Szelényi Ödön, volt pozsonyi evang. theologiai tanár
említi a »A magyar ev. iskolák története a reformációtói napjain-
kig« c. kiváló munkájában, hogy Wimmer idevonatkozó elveit
először »Prot, Egyházi és Iskolai Lap« két cikkében fejti ki. »Az
iskolák isteni intézet« - kiált fel. »A keresztyén vallásban van
minden népnevelés alapeszméje ... Iskolánkat .az evangelium ereje
és isteni világa által kell megreformálni, de különös en a tanító-
képzést. Mert vagy .a gimnáziumok s más rendek sepredékét vették
fel eddigelé, kik mindenütt Rontó Pálokként mutatkoztak s így
elbecstelenítették tanítóinkat, vagy csak a szükség késztethetett
derék fiatalembereket az ilyféle helyek elfogadására.«

Mikor azt kérdezték, hogy mivel fogja a Iétesítendő intéze-
teket fentartani, azt mondta: »Azt hiszem, a mi Urunk Jézus Krisz-
'tus még nem mondott csődöt.« Intézete részére nagy külföldi és
hazai segélyeket tudott biztosítani. IV. Fr-igyes Vilmos porosz ki-
rály 10.000 forintot adott, Benczúr Márton soproni gyógyszerész
2000 forintot, Mária Dorottya .főhercegnő, József nádor áldott
lelkületű neje szintén 2000 forintos alapítványt tett, Bazelből Le
Grand lelkész 2500 forintot küldött stb. A Gusztáv Adolf Egyesület
hatalmas összegekkel támogatta mindvégig a lövői intézeteket.
A megnyitás napján Wimmer magyar és Kühne német beszédet
mondott. »A felsőlövői tanintézetek« :- mondja Németh Sámuel,
jelenleg a soproni liceum igazgatója - »Wimmer nagy szellemének
emlékjelei«.") Wimmer kiváló pedagógiai képességéből kifolyólag
nagy leülföldi pedagogusokkal is állott összeköttetésben. Láhne
Frigyest, állítólag, maga Diesterweg ajánlotta \Vimmernek tan-
erőül intézete számára.

'Különben is élénk összeköttetése volt \Vimmernek hazánk és
a külföld kiválóságaival: Székács ev." és Török ref. püspökkel,
József nádor családjával, különös en a kegyeslelkű evang. nejével:
Mária Dorottyávalés lelkészévei, Bauhoferrel. Gyakran fordult
meg Wimmer Budán, Pozsonyban és Alcsuthon. Milos szerb feje-



delem is többször kereste fel levelével. Nagy híve volt Széchenyinek
és Kossuthnak. **) .

Hogy hívei pedig mennyire szerették, erre jellemző az az eset,
amidőn egy asszony, kit Wimmer arcul ütött, e kérdésre: miért
(nem perelte be, azt felelte : »,Jutott is eszembe, hiszen jobban
esik papunktói egy pofon, mint mástól egy csók.«

Wimmer szerepéről a szabadságharcban többen írtak tanul-
rnányt. Igy Ebenspanger »Kossuth és Wimrner« cím alatt, dr.
Magyar Győző pedig a felsőlövői tanintézetek 1908/1909. évi érte-
sítőjében. Természetesen úgy ő, mint Kurz, könyvükben is tár-
gyalják Wímmer életének ezen nevezetes időszakát. E tanulmányok
alapján tárgyaljuk mi a következő eseményeket.

;\Vimmer fordította le németre Kossuthnak 1848. szeptember
28-án kelt felhívását a nemzethez és lelkesedéssel agitált a haza
ügyében. Szeprember 4-én Pesten Kossuthtal tanácskozott.vVim-
mer népfelkelői biztos lett, fegyverforgatásra gyakorolja híveit és
állítólag Angliaból bibliák címen fegyvereket is hozatott Kossuth-
nak. Vagy 75.000 puska került így az országba, 40.000-et, állító-
lag, Triestben foglaltak le.

-Wimmernek a horvátok elleni kivonulását különösen a lövői
Ertesítő tanulmányában dr. Magyar részletes en meséli el. Theodo-
rovich tábornok vezette azt a 10.000 főnyi horvát népfelkelő hadat,
amely hazánk nyugati részét .pusztította. Midőn Sopronmegyének
'!1agy részét tönkretettek, Kőszeg felé vették útjukat, majd Léka
felé mentek.

E hírre Wimmer nyomban parancsokat küldött szét és meg-
szervezte a felkelő csapatokat. Mielőtt őmaga Lövőről eltávozott,
híveit az' Isten házába gyüjtötte, kardot rántott az-oltár előtt s így
kiáltott fel: »Előre Istenért és a hazáért« Léka felé tartott embe-
reivel Városszalonakon áto Miután a horvátok Lékát már elhagy-
ták, a határszélre ment - Sinnersdorf mellett ütve tábort -,
hogy őrizzék a magyar határt. A közeli Pinggauban tanyáztak a
horvátok. Némi golyóváltáson kívül azonban harcra nem került
'sor. Ágyújuk sem volt. Egy pinkafői ácsmester fából készített
ilyet, de első lövésre szétesett. Egy-két horvát mégis került fog-
ságba. Nehéz volt a felkelők élelmezése. Midőn a pinkafői ura-
dalom nem akarta teljesíteni .az ebbeli kirótt kötelezettséget, ri-
degen izente Wimmer özvegy Batthyány Miklósnénak: már fonva
van a kötél számára, ha azonnal nem küldi a kívánt élelmet.

Időközben csapaterősítések érkeztek és a horvátok elhagyták
a határt. Büszkén mondta \Vimmer: »Megmentettem Vasmegyét
Sopronmegye sorsától.« .

A szomorú emlékű. Világos \Vimmert is bujdosásra kénysze-
rítette. Családjának és híveinek kérésére házaló paraszt címén
útlevelet szerzett magának és már december 27-én távoznia kel-
lett övéitől. A gyimótfalvi Batthyányak hazafias érzésű horvát
róm. kath. káplánja: Blazovich Jeremiás ferencrendi szerzetes fi-
gyelmeztette a veszedelemre. Wimmert, házalóparasztnak öltözve,
egyik híve kocsin vitte Kukmérra, ahol Huber András ev. Icl-
késznél nyert menedéket és ápolást. De itt sem volt maradása,
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az osztrák katonák nyomában voltak s ő tovább menekült. Pinka-
főre vette útját, miután előbb otthon övéit meglátogatta. Pinkafőn
Hatvan Ferenc tekintélyes polgár - Hatvan későbbi soproni ke-
resk. isk. tanár, édesapja - rejtette el egy ideig a fürdőszobában,
ahol a kád a padló alatti üregben volt elhelyezve. *) Később állító-
lag trágyáskocsi fenekén levő ládában elhelyezve, vitte ki Wim-
mert Hatvan 'Pinkafőrűl, majd Hartbergből parasztnak öltözve
Wenigzell nevű községbe, ahonnan a falu. derék plébánosa, ki
Hatvannak ismerőse volt, vitte Krieglach felé. Most már vasúton
folytatta \Vimmer útját. Hatvan később börtönbe került azért,
mert Wimmert rejtette .és menekülését elősegítette.

Tovább vette útját .Wírnmer : Stájerországon át Salzburgba,
T'irolba, majd Svájcba, :Németországba megy. Münchenben hat
hétig betegség kínozta, .Berlinben Kossuth nevében IV. Frigyes
Vilmost .akarta felkeresni. Nem tudjuk, fogadta-e a király. Volt
Párizsban, Londonban is, majd 1850-be,n, január havában, Adel
leányával érkezik meg New Yorkba. Itt gyakran nagy hatással
prédikált. Miután Amerika más helyén is megfordult s az ottani
világba beleélni magát nem tudta, elhatározta, hogy visszatér
Európába. Bremenben talált megélhetéstsitt élt mint fogházi
pap még tizenkét .évet. A lelkéhez nőtt Felsőlövőt már nem látta
viszont. 1862. november 16-án köszöntötte legutólján levélben hí-
veit, kiket mégegyszer látni óhajtott, amire az engedélyt meg
is kapta. Már betegen érkezett Becsbe, ahol 1863. május 12-én
halt meg. Bécsben .a matzleinsdorfi temetőben nyugosznak hamvai.
Felsőlövő gyászistentisztelettel áldozott nemes emlékének.

(Folyt. köv.)

MúHeLvtJNKBÓL
Rovatvezetó: Kuszák István soproni gyakorlóiskolai tanító.

V írágak és tövisek.
Irta: Kuszák István.

Szívderítő, kedves látvány, amikor kimosdatott, ünneplőbe öl-
töztetett gyermekek virágcsokorral mennek az iskola felé, az év-
záróvizsgára. Piroslik az arcukon - a tíz hosszú hónap kötelesség-
teljesítéséről való - számadás izgalma és tekintetükben ott lobog
már a szabadság -öröme, mint valami kibontott nagy zászló. Úgy el
tudok gyönyörködni bennük, amikor az utcán szembetalálkozom
velük. Valahogyan egészen más az, ha a magam tanítványai hozzák
a vizsgai rózsa- és szekfűcsokrokat. Valami egészen különös, nyug-
talan érzés lesz urrá mindíg rajtam, amikor kis tanítványaim fon-
toskodva 'leteszik virágjaikat a vizsgai asztalra. Mi lehet a magya-
rázata ennek? Az, hogy a tanítói lélek egészen különös, csodálatos
alkotása. az Istennek. Egy hosszú év izom- és idegtépő erőfeszíté-
seinek fáradsága nehezedik ólomsúllyal reá, s úgy érzi, ha még
tovább feszíti a húrt, nem juthatott volna eddig, mert már útközben



-összeroskadt volna a teher alatt. Mégis a vizsga napjan elégedetlen
önmagával és szívének legmélyén tiltakozás kél a feléje forduló
hálának még a legszerényebb alakban - akár csak; egy szál vi-
rágba rejtett -- megnyilvánításával szemben is.

Egy fiatal, helyettes-tanító kartárs am vizsgáján voltam. A hű-
séges kötelességtelj.esitésnek minden kézzelfogható bizonyítékát
szemlélhették ott a jelenvoltak. A fiatal kartárs arca sápadt és be-
esett, fáradt tekintetében azonban valami csodálatos tűz lobog. A
hivatás szeretetének és felelősségének szent tűze. A vizsgaterem
fullasztó hőségében gyakran megtörli gyöngyöző homlokát. Gyors
mozdulattal teszi ezt is, látszik rajta az igyekezet, hogy a vizsgára
kiszabott rövid időből egy másodpercet sem akar elveszíteni. Be-
szédéből, mozdulataiból s abból a módból, amellyel vizsgáját való-
ban az "igazság ünnepévé" törekszik tenni, megállapítható, hogy
rátermett, komoly, hivatástudattal megáldott, törekvő fiatalember.
_A gyermekek felkészültségének láttán' önkénytelenűl is Bakó Jó-
zsef kartársunk gyönyörű, ismert kólteményére gondolok. Itt a
"lélek kútjának vízbősége" valóban a "szemekig lövell".

A vizsga után elismerő szavak kíséretében szorítom meg a
fiatal kartárs kezét. 'I'iltakozásából ki lehetett érezni, hogy abból a
tettetésnek. a nagyképűségnek a csírája is hiányzik. Szinte elkese-
.redetten említ meg jelentéktelen és elkerülhetetlen hibákat a vizs-
,gán való szereplésével kapcsolatban. Hogy meggyőzzem túlságosan
szigorú önbírálatának helytelenségéről, Milton szavaít idéztem
-előtte: "Mi sem hasznosabb gyakorta - kedves barátom -, mint
a jól rendezett önbecsülés!" Szinte szigorú hangon mondtam ezt
-neki, de ugyanakkor azt gondoltam' magamban: "Igazi tanító lélek
vagy Öcsém!" És gondolatban megöleltem őt.

Később láttam, hogy a vizsgai csokrok közül a legszebbet ki-
választotta és odatette a Hősök emléktáblája alá.

A .vizsga szünetében hozzámlép egyik tanítványom édesapja .
.Keményvágású, szűkszavú katona. Honvédőrnagy. Elsőosztályos
.fia felől érdeklődik. Mi a véleményem róla, most az év végén? Rö-
viden tájékoztatom őts utalok a vallástani vizsgán hallott értelmes
_feleleteire. Erre az apa, .mint akinek hirtelen eszébe ötlik valami -
átveszi tőlem a szót: "Most jut eszembe. Elmondok egy érdekes
esetet a fiamról. Még a télen történt. Egy délben, amikor haza-
mentem, láttam, hogy a gyerek az ablakra könyökölve pityereg,
Mi a bajod? - kérdeztem. 'Erre szinte fuldokló zokogás vett erőt
rajta -s alig tudja kimondani szíve bánatát: ,,,Méfj most is beteg a
-tanító bácsi!" Alig győztem megvígasztalni. Este azután - anélkül,
hogy valaki figyelmeztette volna rá - az- imádságába beleszőtte a
-következő mondatot: "JóIstenem kérlek, gyógyítsd meg a tanító
bácsit." Másnap délben kitörő örömmel szaladt felém s messziről
kiáltotta: "Apukám, -meggyógyult a tanító bácsi! Ma már ott volt
az iskolában!" Észre kellett vennem, hogy az utolsó mondatoknál
az őrnagy ur marcona vonásai meg-megrándultak s kemény tekin-
tetét is v2.lamimeglágyította. .Mintha könny fátyol lett volna a
..szemén.
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Kell-e mondanom, hogy számomra az édesapának ez az elbe-

szélése volt az idei vizsga legszebb, legillatosabb rózsacsokra?

Sajnos, tövis is akadt a vizsgai virágok között. Az iskolai év
vége felé megkértük a szülőket arra, hogy - tudományos feldol-
gozás céljából - gyűjtsék a gyermekek kérdéseit s feljegyzéseiket
juttassák el hozzánk. Az egyik tanítványom édesanyja, aki a fel-
jegyzésekkel adós maradt, a vizsga befejeztével (így mentegette
magát: "Ne haragudjon, kedves tanító úr, hogy levelére nem vá-
laszoltam. Az lén fiam ugyanis olyanokat szokott kérdezni, hogy
szinte megáll az ember esze. Szörnyen érdeklik őt a vallás kérdései.
Ezekre pedig én nem tudok felelni". Itt egy kissé halkabbra fogta
a szót - s így folytatta: "Én ugyanis nem vagyok hívő".

Megdöbbentett ez a váratlan önleleplezés. Megrémített a gon-
dolat is: hátha meghallotta, a gyermek is ezeket a pogány szavakat!
Csak ennyit tudtam mondani: Kimondhatatlanul sajnálomMéltó-
ságos Asszonyom, .. !

Néhány pillanat mulva azonban újabb meglepetés várt rám.
A méltóságos asszony - ugyanis - elképesztő közvetlenséggel így
búcsúzott tőlem: "Áldja meg az én jó Istenem a kedves tanító urat,
sok-sok f'áradozásáért, mind a két kezével!" Szédülő fejjel támo-
lyogtam a tanterem be, miközben újra végigszántottak lelkemen a
szavak: ;,Nem vagyok hívő ... Áldja meg az Isten ... " Szemern a
virágokra tévedt s egyszerre, minden rózsa tövisét a szívemben
éreztem. Kezembe vettem az értem imádkozott gyermek csokrát s
felfohászkodtam: Köszönöm én Istenem, a vírágckat, melyekkel
teleszórtad tanítói pályámat! Aztán kezembe vettem a méltóságos
asszony küldötte rózsákat s így sóhajtottam: Köszönöm én Istenem
a sebző töviseket is!

Hozzászólás ..Az eredményesebb vallás-
oktatás Ieltételei" c. cikkhez.

Irta : Perényi Rezső ny. igazgató-tenító,

Sehogysem tudok napirendre térni folyóiratunk f. évi 5. számá-
ban Buti Sándor vásárosfalui tanítótestvérem tollából megjelent cikk
fölött. Hát már annyira visszavetett volna bennünket az idő rohanó
kereke, hogy ennek kövelkeztében a népiskolai valléstenításre
"untauglich"-ok vagyunk? 1 Oly megindító gondolattal kezdte tanító-
testvérem : "Az evangélikus tanító mindíg szent lelkesedéssel végezte
a vallásoktatást". S azután letér erről a gondolatösvényről s egy
mellékvágányra tér s azt vitatja, hogy a tanítónak nincs elegendő
theológiai képzettsége a vallásoktatáshoz. Hát ez csakugyan "söté-
tenlátó felfogás 1"

A népiskolai vallásoktatáshoz elsősorban ihlet, lelki készség,
meleg szívvel átitatott kedély, jézusi szellem szükséges; állítom, hogy
itt mínirnális theológiai ismeretre van szükség.
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Volt-e legnagyobb tanítómesterünknek theologiai ismerete: nem

fudom. de azt tudom. hogy legnagyobb sikereit a természet orszá-
-gából vett - a laikus lélek által is könnyen érthető - hasonlatok-
kai és példázatokkal aratta. Mert a népiskolai valléstanítás a Jézus
nyomdokán haladva vezet el a célhoz. lIt a lényeg: a jó és a rossz

, megkülönböztetése. a tiszta erkölcsiség tanítása. amihez elengedhe-
ietIen föltétel az én példaadásom. Az evangélikus néptanító példás
családi és magánélete. az emberekkel való helyes, következetes
-érintkezési módja, saját önképzése a legjobb' képesítés a népiskolai
vallástanításhoz.

41 esztendőn keresztül tanítottam vallást. Valahányszor evang.
tanítóegyesületi gyűléseinken a vallástanítás kérdése napirendre ke-
:rült. mindíg hangot adtam azon meggyőződésem nek, hogy az evan-
gélikus tanítói tevékenységnek koronája a valléstanítás. Ha engem
-ettől a feladatomtói megfosztottak volna. műkődési területem olyan
megcsonkítottnak érezte volna magát. mint a trianoni Haza. Kedves
tanítótestvérem a saját tekintélyének rontására törekszik. mikor a
vallástanitást ki akélJja adni a kezéből. mert hiszen a hívek szeme
azt rögtön meglátja: "Hát a mi tanítónk miért "nem taníiia" a
hittant 't"

Áldott emlékezetű Breznyik János igazgatónk vallásos lelkétől
megihletve léptem ki az életbe és sohasem felejtem el a nagyemlé-
kezetű Sárkány Sámuel bányai egyházkerületi püspöknek a képesítő
vizsgálatunkori mondott zéróbeszédét. amellyel mesterien ecsetelte
·az evangélikus tanító feladatait.

A közismereti tárgyak hangulatéből való ki nem kapcsolódni
1udás nem indok arra. hogy legmagasztosabb feladatunkról ezért le
kelljen mondanunk. Hát nem kell annyira elmélyedni azokban a
világi tárgyakban. amelyekhez ezen a gondolatsoron haladva külön
mathernatikus, fizikus. történelembúvár, képzett közgazdász stb.-re
volna szükség.

Az eredményesebb -vallásoktatást egyedül az osztott iskola
hozhatja meg:

Tessék elgondolni azt. hogy a lelkészt ~induntalan kiszólítanák
a tanteremből. mert a kötelessége máshová irányítana s ez mindun-
talan elő is fordul. ahol a lelkésznek nincs hivatalos segítsége (káp-
lánja). Vagy talán az az ifjú Timótheus jobban el tudná látni a
nép iskolai vallástanítást - tapasztalat és paedagogiai ismeret nélkül
-. mint az a tapasztalt. gyakorlott kartárs. aki mögött évtizedes
tevékenység áll?

Kartársam megnyugtatására fölemlítern. hogy a róm. kat. egyház
-elerni népiskoláiban a valléstanítást legtöbb helyen tanítók és tanító-
nők látják el. . .

Van aztán a lelkészi apostoli munkának olyan területe. ahová
igazán kívánatos a lelkész megjelenése: ez az ifjúsági egylet (kon-
firmált ifjak egyesülete). a két nem beli továbbképző iskola, a tanonc-
iskola.

Kérem kedves kertársamat. fogadja el hiterős ügybuzgó lélekkel
adott tanácsomat: ne váljék el attól a nemes feladattól. amelynek
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megoldására - jól tudom - nemcsak képesítése és rátermettsége •.
de érző: vallásos lelkületű szíve-lelke is van.

*
A felvetett kérdéssel kapcsolatban lapunk szerkesztője s e rovat

vezetője is kifejezésre .juttatta már álláspontját. A lényeget illetőleg:
azt, hogy a valláslanításnak teljes egészében a lelkészekre való ru-
házását nem tertjuk sem keresztülvihetőnek. sem célravezetőnek.
Magunkévá lellük azonban Buli Sándor kartársunknak azt a meg-
állapítását, melv szerint különféle fonlos okok miatt szükséges a lel-
készek részéről a fokozottabb mértékű bekapcsolódás a vallástanitás
munkájába. Nem tartcttuk vitathalónak azt az állítást sem, hogy a
tanítónak alaposabb teológia-ismeretekre van szüksége. A fenti
"Hozzászólás"·sal kapcsolatban meg kell jegyeznünk a következöket:

1. Nem lehet azt teljes határozottsággal állíteni. hogy a példá-
zatok a "laikus lélek által is könnyen érthetők". (L. Máté 13: 1n
A 36. vers szerint maguk a tanítványok sem értették meg a ken-
kolyról való példázatot. '.
. 2. A vallástanításban a lényeg nem a "jó cés rossz megkülön-
böztetése, a tiszta erkölcs tanítása", hanem Isten kinyilatkoztatásának.
megismertetése. s a vallásos élet ápolása. (L. Somogyi Béla szerk,
cikkét a júniusi számban.)

3. Az ifjú lelkészek nek is van pedagogiai ismeretük. A Hittudo-
mányi Karon tanszéke van a pedagogiának. A hallgatók kollokválnak
a nevelési tárgyakból is. (Rovatvezetö.),

Em ber tervez ...
Irta : Bertalan Sándor.

A régi közmondás igazsága az idő múlásával sem homályosulf
el. Örök isteni rendelés az, hogy az emberi lélek alkoto vágya soha
ki ne haljon! És születnek is az elgondolások, a szebbnél-szebb ter-
vek, amelyeket, ha a Teremtő megvalósításra érdemesnek tart, meg
is valósulnak. Tehát a végzés Isten kezében van, miként azt az idé-
zett közmondás második része mondia.

És most mégis a közmondás igazságán változtatni elég merész.
. leszek. Ugyanis a mai rohanó idők emberének sok szép tervét nem

a Teremtő Isten sújtja azzal, hogy örökre csak terv maradjon, hanem
előtérbe lép a "pénzkérdés" . Ez az az érzékeny pont, amelyen áll,
vagy bukik a legnemesebb elgondolás is. Mert örök igazság az, hogy
a terv semmibe sem kerüli de a kivitelezés annál többe.

Most pedig e bevezetés után nézzük, hogy állunk mi magyar
tanítók? Mi lett sok szép tervünkkel. elgondolásunkkal ?! Almodott
a magyar tanítóság már régen a főiskolai tanítóképzésról. Almodott,
mert nem tűrhette, hogy a XX. században is a népszínművek "kán-
tor-tanítójá nak" tartsák. Felelősségteljes és egész embert kívánó mun-
kájáért a társadalom részéről rnéltán várhatja a köteles tiszteletadás!
és elismerést. Hála legyen a Gondviselönek. álmunk beteljesedett



Az akadémiai tanítóképzés oktatásügyünk fejlődésében mérföldes
lépést jelent.

Oe az élet nem áll meg egyes tervekmegvalósulásánál, hanem
új és újabb célokat tár az ember elé, hogy az tervet szőjjön a meg-
valósításhoz. Hiszen tulajdonképpen az emberi élet nem is egyéb,
mint örökös célkitűzés. Ha nincs célkitűzésünk, akkor az élet szik-
rája is utolsót lobbant gyarló testünkben.

És most térjünk vissza az akadémiai tanitóképzéshez. Ennek
megvalósítása csak az első lépés volt azon az úton, mely az álta-
lános tankötelezettségnek nyolc évre való kiterjesztéséhez vezet.

Jól tudom, hogy mindezzel nem mondtam újat. Oe nem is ez
a célom. A rryolcosztályú népiskolának nálunk már valóságos iro-
dalma van. Evek hosszú sora óta egyebet sem teszünk, mint kilin-
cselünk illetékes helyen, hogy ezt a tervünket is segítsek megvalósi-
taní. Hangzottak el eddig nyomós érvek és ellenérvek. Oe ma az
Urnak 1939. esztendejében elérkezett a huszonnegyedik óra, amikor
nem lehet többé vitatkozni! Ma dönteni kell! A Felvidék magyar-
lakta részének és Kárpátaljának visszatérése az anyaországhoz, vá-
laszútra állította felelős kormányzatunkat! Vagy lerombolja a meg-
szállás alatt felépített nyolcosztályú népiskolákat. vagy pedig az anya-
országbelieket is kiépíti. Mivel azonban a haladó kultúra visszafelé
haladást nem ismer, az egyedüli megoldás marad az anyaország
népiskoláinak nyolcosztályúvá íeilesztése.

Ám ezen a ponton ismét beleszól a pénz a tervek keresztül-
vitelébe. Pedig pénz nélkül megoldani ezt a fontos kérdést nem le-
het. A tantermek túlzsúfoltságának megszűntetése, újabb tanítói állá-
sok szervezése, tetemes összeget jelentenének a kultusztárca költ-
ségvetéseben. Mit tehet hát a tettre kész magyar tanító mégis, hogy
tervét megvalósíthassa ?! A most következő tanévben az összes ta-
nulók 1/6 része kerül a VII. oszlályba, Az arány csak az 1940-41.
tanévben emelkedik 1/3-ra. Nyugodt lélekkel merem állítani. hogya
kettő és ennél több tanerős népiskolákban. ha a tanterem egyébként
megfelelő, a megvalósításnak semmi akadálya sincs. Marad tehát
probléma az osztatlan népiskola. Kárpátalián és a visszatért Felvi-
déken e téren is láttam megoldást. Itt ugyanis két csoportba osztva
történt a tanítás. Délelőtt tanult az I.-II.-III.-IV. osztály, délután
pedig az V.- VI.- VII.- VIlI. osztály. Tehát a délelőtt foglalkoztatott
négy osztállval szemben délutánra csak két osztály jut, mivel a négy
felsőbb osztály váltakozó tanmenetű nálunk!

Nem állítom, hogy ez a megoldás 100%-ig helytálló, de még
azt sem, hogy célravezető! A Felvidéken tapasztaltak alapján sze-
rény véleményem az, hogy ott a mi hat osztályú népiskolánk anya-
gát osztották el nyolc évre. Nálunk ez cél nem lehet! Kultúrlölényünk
hangoztatása mellett most már tenni is kell valamit. Meg kell találni
a módját annak, hogy az osztatlan iskolák teherrnentesíthetök legye-
nek! Az áldozathozataltói a magyar kormánynak nem szabad meg-
riadni. Valóságos ázsiai állapot megszűntét jelentené, ha a túlzsúfolt
osztatlan iskolák helyébe legalább kéttanerős iskolák lépnének. Nagy
hiba még az sem volna, ha átmenetileg váltakozó tanítást lehetne
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is bevezetni l Bár kétségtelen, hogy az iskolaépítő politikát tovább
kell rejleszteni !

"Akié az ifjúság, azé a jövő!" E mondás aranyigazsága kell,
hogy ragyogjon lelelés tényezőink előtt! Ha a magyar tanítóság ke-
zében tarthatja a tanulóiliúságot nyolc éven keresztül, egészen biz-
tos, hogy az öntudatosan hazafiassá nevelés sokkal jobban sikerül.
Reformkorszakban élünk s ép ezért én a Ialusi iskolák felső tago-
zatát gazdasági irányúnak, a városiekét pedig gyakorlati irányúnak
képzelern el! A föld szeretete, a gyakorlati ésszel való gondolkodás
olyan nemzeti kincsek, amelyek a jövendő szempontiaból mindenkor
sorsdöntök !

Ember tervez. .. Folyton csak tervez s ha mégis valami nem
úgy sikerül, mint elképzelte, nem esik kétségbe, hanem újra neki-
Iog ! Mi magyar tanítók, mutassuk hát meg, hogy tervünket meg tud-
juk valósítani! A pihenés csendes óráiban álmodjuk tovább tervein-
ket abban a szent meggyőződésben, hogy a megvalósulás ideje már
nem sokáig késik!

MEGJEGVZÉseK
Falusi problémák.

Irta: Horváth Dezső kővágóőrsi tanító.

1. Falukutatásokról.
IL Falusi problémák: hiányok.
lll. Teendőink.

A vesztett háborút követő nehéz idők súlyos megpróbáltatása
a íalu relé íordította a nemzet érdeklődését. A lalu évszázadokon át
anyagi, erkölcsi, vérbeli támasza volt a nemzetnek. Védte hazája
földjét a katonasorban, tartotta az állam anyagi erejét, íriss szellemi
és erkölcsi élete mindenkor relüdítette a nemzet szellemi s erkölcsi
életét. A Ialu egészséges ereje a nemzet ereje. A íahr romlása az
állam romlását okozza. Minden erővel biztosítani kell tehát, hogy a
lalu fontos hivatását a jövőben is betölthesse. Ha szigorú szemmel
szemléljük magyar falvainkat, megdöbbenéssel kell megállapítanunk,
hogya falu lelkűlete megingott. Megingatta csonka országunk gaz-
dasági válsága. Megingatta a minden háborút követö erkölcstelen és
istentelen, szabad felvilágosultság, me ly főképp a városból terjedt
feléje. Idegen eszrnék.: idegen célok keresése közben azt vesszük
észre, hogya magyar faluk láthatatlanul eltűnnek. Eltűnik vele a
jellegzetes, értékes és ősi magyar raj. Helyébe kerül az új korcs,
modern magyar, mely minden inkább, csak nem magyar. Mentsük
meg a falut! A Ialu megmentését s vele kapcsolatban a nemzet-
mentést a íalukutatók igyekezték megvalósítani. A divatossá vált falu-
kutatás következménve az lett, hogy hozzá nem értő kontárokat
röpített a falu relé az autó. Párnap. esetleg hét, amit ott töltöttek, határo-
zott gazdagodást jelentett, bár nem a falunak. Kedélyes ki-kirucca-
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nások, paraszttörténetek élcei sok értéktelen falukutatónak kedvelt
szórakozása lettek. Az ilyen falukutatás után az Íróasztalokban meg-
húzódó, kúszált gondolatú és sorú jegyzetek és a íalun hagyott ki-
'fizetetlen adósságok maradtak meg. Meg az a por, amit autójuk falun
hagyott. Ez a Iahrkutatás nem volt komoly munka.

Azután láttunk falura rendelt egyéneket, akik a falu szociális
életének irányítói lettek. Tájékozatlanságuk, hozzá nem értésük, rövid
szereplésük miatt sok jót nem könyvelhetünk el .elönvükre.

A komoly, elmélyedt falukutatásnak azonban határozott érdeme
van. Megismertette a falut, közelebb vitte a falut a városhoz. Feltárta
a bajokat, melyek maguk is megoldást sürgetnek. Mentsük meg a
falut! Az elhagyott föld, düledező ház kiált. Ki hallja meg kiáltását?
Nekünk falura rendelt őrállóknak kell meghallanunk és tovább ki-'
áltanunk. Oe hogy meghallhassuk, először meg kell ismerni íaluin-
kat, vagyis Ioglalkoznunk kell falukutatással. Ne értsük télre a gon-
dolatot! Nem azt mondom, hogy mindegyikünknek vaskos monogrália
köteteket kell Írni. Korántsem. Erre sem· időnk, sem alkalmunk
nincs. (Esetleg tehetségünk sem.)

Hanem határozottan foglalkoznunk kell a falu lelkének megis-
merésével és gyógyításával. Annyival is inkább, mert ahogy az előbb
is mondtam, a falu lelkülete megingott. Sok baj húzódik mega lélek-
ben. Megismerésünkben eddig, az elevenig kell hatolni. Nincs azok-
nak a dörgödelmes monográliáknak semmi értelme, melyben a kutató
dicshimnuszokat zeng a népről. Felületes anyagi hibáit észreveszi
ugyan, de a mélyben visszamarad a legnehezebb probléma: a lelkület.
, A falui' nem gazdasági, hanem a lelkiválsága szegényítette le.
Éppen ezért nem is lehet a bajon pénzzel, hanem csak hosszú, fá-
radságos, öntudatos gyógyítással segíteni.' Valljuk be, faluinkban sok-
kal több az elfecsérelt pénz, mint az összes vallásosság és erköl-
csösség. Látunk üres templomokat, káromkodó, botrányos viselkedésű
suhancokat, dorbézoló családapákat. kártyás, munkakerülő, üreslelkű
fiatalságot, város felé törtető, kifestett szájú, ondolált hajú paraszt-
kisasszonyokat. Ezekhez a cifraságokhoz koronát tesz az egyke, vagy
egyse. Romlik a kúria, parlagon hever a föld. Várja a gazdát, de az
itthagyta, elszökött. A föld értékét veszti, menekül tőle, akinek men-
teni kellene. Tágas lesz az iskola, nem mintha nagyobbá, egészsé-
gesebbé válna, hanem, mert egyre kevesebb emberpalánta lépi át
szeptemberben a küszöbét, Mi vár ilyen körülmények között a falura.
az egyházra? A temetés, kivándorlás, egyke éppen a legértékesebb
egyedektől fosztja meg a falut. Hol áll meg ez a szomorú menet?
Hogyan segít ezen a pénz, a segély? Sehogy sem. Sőt talán rombol.
Kártyához, borosasztalhoz, divatbemutatóhoz vezet. Nem a pénz
hiányzik tehát, hiányzik a szívekből, a lelkekből az Isten. A falusi
nép elfordult Tőle. Az ő útai nem Isten útai. Itt-ott ma még mammon-
hajsza, . de holnap lelketlen tespedés, halál. A történelem tanulságai:
Róma ledűlt, Karthágó leomlott. Ha nem akarjuk, hogy népünk a
multé legyen, egy a megoldás: Vissza az Istenhez.

A falu lelkületének színét a vallásosság és erkölcsösség adja
meg. A falu vallásos és erkölcsi alaplelkületéhez meglehetősen nehéz
hozzányúlni. Próbáljuk megostromolni a vasárnapi tétlenséget. Kér-
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dezzük meg a megrögzött ternplornkerülőket, nem találnak-e kifogást
és nem utasítanak-e ridegen vissza bennünket? Es az istentelen.
káromkodó emberektől miért húzódunk? Velük való hosszabb kap-
csolat, érezzük, lelkünk rovására megy. Szomorúan leég a falu, ha
az egeket verdeső istentelenség tüzét nem tudjuk eloltani vallásos-
ságunk erejével.

Bármennyire szomorú is a falu vallásos képe, százszorta fák
dalmasabb az erkölcsi arc. Mennyi erő kell ahhoz, hogy megbirkéz-
zunk e bűnös erőkkel: Dologtalanság, rosszakarat, irígység, rágal-
mazás, iszákosság; üreslelkűség, tisztátalan beszéd és cselekedet.

Küzdelmünk határozott, egyenes. Szemben áll vele az egész.
falu. Nemcsak a felnőttek, hanem az ifjúság; sőt még a kisebb gyer-
mekek között is sok kivetnivalót találunk. A falusi élet nem különül
el korok szerint. Az átlagos falusi szülő nem öntudatos annyira, hogy
nyelvét megzabolázza a gyermek előtt. Éppen ezért már gyermek-
korból magával hozza a vallási és erkölcsi ziláltságát. A meggyöke-
resedétt bűnök gyermekkorba nyúlnak vissza. A hanyag, lusta, rossz-
akaratú, torkos, kényeztetett, öntudatos nevelést nélkülöző gyermek
lelkéig. A szülők által magára maradt gyermek temploma, iskolája,
szórakozó helye lett az utca. Ott kapta meg a legalacsonyabb lelkű
és szellemi képzettségű emberek útmutatását az "élet" felé. Ott az;
átkos utcasarkon, kocsmaszínekben szívta magába a szomorító, bor-
gőzös, erkölcstelen, vallás- és erkölcsellenes tanításokat. Nemcsak
évtizedekkel ezelőtt, de jelen napjainkban is a haza virága az ifjúság.
Tűrhetetlen állapot!

Feltétlenül a legnagyobb szigorral kell az utca hatását, s a
lélektelen csavargást letörni. Eredményes lehet a negatív védekezés
is. Lehetetlenné kell tenni. ezeket az alkalmakat. Szülőkkel meg-
beszélve, munkával, nemes szórakozással kössük le idejüket. Az
elemi iskolában mutatkozó jellemhibákat állandóan írtani kell és.
folytatni az ifjúsági koron át az érettségig. Előre biztosíthatjuk ma-
gunkat: sok munka, kevés eredmény. Evek kitartó munkáia azon-
ban nem lesz hiábavaló. .

A gyermekek vallás-erkölcsi nevelését beszéljök meg a szülők-
kel. 'A szülői értekezletek ne léleknélküli hivatalos teendők legyenek.
Időszerű, közelálló építő programunkat tárjuk a szülők elé. Nyugod-
tak lehetünk, hogy bármennyire helyeselik azt, ne gondoljuk, hogy
követik is. Allítsuk elképzelésük elé a vallásos és istentelen, erköl-
csös és erkölcstelen embert. Valamennyi a vallás-erkölcsi útat vá-
lasztja gyermeke számára. Soktói halljuk: "ha már én eltévesztettem
is az életet, legalább a gyermekem járjon a ió úton". Tanítsuk meg
őket, hogy csak a munkás ember lehet értékes tagja a hazának és

. egyháznak. Ne szűnjünk meg hangoztatni eproblémákat, ahol al-
kalom kínálkozik rá: Népművelési előadások sorozatán évenkint
szerepeltessük a nevelési problémákat. Keressük meg a gyermeket
környezetében. Beszéljünk a családnak e gondolatokról.

Az ifjúsági egyesületek célja úgyis a vallás-erkölcsösség foko-
zása. Ne elégedjünk meg, hogyacél megvan. Törekedjünk arra,
hogyacél meg is valósuljon. Kísérjük figyelemmel, mely tagok
szorgalmasak. Allítsuk őket példának. Jutalmazzuk meg őket elis-
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merésünkkel. Nem sok dícséret: Megérzi azt mindegyikük, ha taní-
tója becsüli őt.

Erkölcsi szempontból kifogásolhatók az esti összejövetelek, még
a íiúknál is. Kimaradásra, csavargásra ad alkalmat. Nézetem szerint
társas ifjúsági összejöveteleket csakis vasárnap d. u. tarthatunk. El-
von a korcsmától, hegytől, utcától. Mindenesetre, ha ez a heti egy
délután kevés, az esti előadások programja olyan mély legyen, hogy
utána csakis haza találjon a fiatalság. Adjunk alkalmat a fiatalság-
nak munkálkodni. Bátorítsuk, buzdítsuk őket. Szeretettel, szigorral
álljunk mellettük, akkor, ha lassan is, de építő munkát végzünk.
Ne felejtsük el, olyan lesz a jövő, amilyen az ifjúság.

Míelött azonban a' vallás-erkölcsi neveléshez hozzáíognánk,
szigoru önvallomással vessünk számot önmagunkkal. Minden szó
elveszett lesz, .ha életünkkel ellentmondásba keveredünk. A vallá-
sosság és erkölcsösség útjain menjünk elől. Jelszavunk csakis ez
lehet: Utánam. Fel a harcra: Istenhez vissza!

Kartársak, mentsük meg a falut!

EGVEStJLETI ÉLET -'HIVATALOS RÉSZ
Pályázati hirdetmény.

Abból a célból, hogy a kisebbségű nyelvű népiskolákban a .
jövőben megüreseelő tanítói állások betöltésénél kellő számban áll-
janak rendelkezésre meglelelően képzett tanítók, a tanitóínől-képző-
intézetekben működő németnyelvű előkészítő tanfolyamokon szerez-
hető képzettség kiegészítésére, a 18.969/1937. eln. B. sz. rendeletem
alapján az 1937. szepternberében Budapesten felállított egyéves né-
metnyelvű tanítói továbbképző taníolyamra az 1939/40. iskolai évre
is 25 férfi- és 5 női hallgatót veszek íel..

A felvett hallgatók a Ferenc József Tanítók Házában (Buda-
, pest, VIlI. Szentkirályi-u. 47.) tárcám terhére ingyenes ellátásban

(szállás, élelmezés, mosás) részesülnek. Pályázhatnak olyan állás-
talan okleveles tanítók, akik a sikeres továbbképzéshez kellő alapul
szolgáló németnyelvi készséggel rendelkeznek. A hozzám cimzett és
szabályszerűen bélyegeit pályázati kérvényeket a tanfolyam vezető-
ségéhez (Budapest, VIlI. Szentkirályí-u. 47.) folyó évi augusztus hó
IO-ig kell beküldeni az alábbi mellékletekkel : 1. születési anya-
könyvi kivonat, 2. tanítói. oklevél közhitelű másolata, 3. hatósáei
erkölcsi bizonyítvány, 4. helyhatósági bizonyítvány a szülők vagyoni
helyzetéről és családi körülményeíröl, 5. a folyamodó rövid életrajza.
6. orvosi bizonyítvány.

A felvétel a folyó évi szepternber elején tartandó felvételi vizs-
gálat alapján történik. A vizsgálat helyéről és idejéről a folyamodó-
kat a tanfolyam vezetősége értesíti.

Az egymást követő 2 napon tartandó felvételi vizsgálat írás-
beli és szóbeli részból áll. Az írásbeli vtzsgálaton neveléstani vagy
módszertani tételt kell kidolgozni német nyelven, szót~r nélkül, 2.

26r
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óra alatt. A szóbeli vizsga anyaga: a) fordítás magyarból németre,
b) szabad beszélgetés német nyelven a népiskola tanítási anyagából.

Az a pályázó, akinek a dolgozala a kívánt mértéket nem üti
meg, szóbeli vizsgálatra nem bocsátható. A felvételi vizsgálat
diitalan,

A felvétel csak akkor tekinthető végérvényesnek, ha a felvett
hallgató szülei (gyámja) nyilatkozatot írnak alá, amelyben arra kö-
telezik magukat, hogyha gyermekük, (gyámolt juk) valamely nem
rajta kívül eső okból kimaradna, akkor a kimaradásig élvezett
ingyenes ellátás költségeit az államkincstárnak visszafizetik.

A felvett hallgatók kötelesek az előadásokon és a gyakorlati
kíképzési órákon pontosan megjelenni, esetleges mulasztásaikat sza-
bályszerűen igazolni, a feladott írásbeli és gyakorlati munkálatokat
elvégezni és a Tanítók Háza szabályzatához minden tekintetben
alkalmazkodni. Akik a tanfolyam elvégzése után a tanfolyamot
befejező vizsgálatot sikerrel leteszik, arról a 109.629/1938. IX. ü. o.

. sz. rendeletemben megszabott bizonyítványt kapnak, aminek alapján
anémet anyanyelvű tanulők oktatására szolgáló kisebbségi iskolák-
ban való tanításra jogosultságot nyernek és az ilyen célra szolgáló
állami, községi és társulati népiskoláknél megüresedő állások betöl-
tésénél előnyben részesülnek. Igyekezni fogok odahatni, hogy e
bizonyítvánnyal rendelkezők elsőbbsége az egyházi hatóság alatt
álló iskoláknél is elismertessék. .

Budapest, 1939. évi május hó 19.-én.
A m. hir. vallás- és közoktatásügyi miniszter.

Felvétel az 1938/39. is-kolai évben szervezett
soproni evangélikus liceumba.

(Előbb tanítóképzö-intézet.)

A Ielvétel iránti kérvényt Főtisztelendő és Nagyméltóságú D.
Kapi Béla püspök úrhoz, Győr címezve, az intézet igazgatóságához
(Sopron) kell megküldeni. Mellékletek : 1. Születési anyakönyvi
kivonat. 2. A közép- vagy polgáriiskola Ill. és IV. osztályaról szóló
értesítők és bizonyítványok. (A IV. o. bizonyítványt a kézhezvétel
után pótlólag kell beküldeni, a Ill. és a IV. o. évvégi bizonyítvány-
ról és a IV. o. félévi értesitőröl másolat küldendő.) 3. Aki inter-
nátusi elhelyezést kér, az ujkeletű hatóaági orvosi bizonyítványt is
mellékelien. 4. Aki internátusi és tandíjkedvezményt kér, az újke-
letű hatósági vagyoni (szegénységi) bizonyítványt is mellékeljen a
szülök (nem a növendék l) vagyoni helyzetéről. Két tanu által aláírt
szülői nyilatkozat arról, hogyatanulóért anyagi és erkölcsi felelős-
séget vállalnak.

A íolyamodvánvra 2 P-s, a mellékletekre 30 filléres okmány-
bélyeg ragasztandó. Szegénységi bizonyítvány alapján amellékletek
bélyegrnentesek. '

Bővebb tájékoztatást nyújt az intézet igazgatósága.
A liceum érettségi bizonyítványával a majd megnyíló tanító-

képző-akadémiára és mindazon pályák ra (a tudomány- és rnűegye-•



tem kivételével) lehet menni, amelyekre a középiskolai érettségi bi-
zonyítvány jogosít.

Evangélikus tanuló - különősen, ha tanítói pályára készül -
elsősorban evangélikus intézetbe járjon.

*
E pályázati felhívást szeretettel ajánljuk tanítótestvéreink szives

figyelmébe. Mi, akik befolyást gyakorolhatunk evangélikus közvéle-
ményünkre, mulasztást követnénk el, ha fel nem hívnők a figyel-
met evangélikus liceumainkra. Egyházunk e liceumokat, elsősorban
evangélikus ríövendékek részére tartja fenn. Buzdítsuk azért az ifjú-
ságot evangélikus tanítóképző intézetek látogatására.

Felvidéki Tanfolyam a debreceni nyári egyetemen.
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium a felvidéki minisz-

tériummal és a többi minisztériumokkal karöltve felvidéki tanárok és
tisztviselők részére tanfolyam ot rendez, amelynek előadásai a ma-
gyar szellemi, gazdasági élet legújabb fejlődését fogják vázolni. A
tervbevett előadások keretében a szakminisztériumok legkiválóbb.
képviselői fogják ismertetni a magyar államélet és törvényhozás al-
kotásait és a magyar megújbódás felfelé ívelő útját. A tanfolyam,
melynek megrendezését a kultuszminisztérium a debreceni Nyári
Egyetemre bízta, július 17-27-ig tart Debrecenben. Utána a hallga-
tók egy hetet töltenek Budapesten. A részvételre vonatkozólag fel-
világosítást készséggel nyúit a Nyári Egyetem titkársága, Debrecen.

Hirdetés.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium ezen az úton

is felhívja a szülői társadalom figyelmét arra, hogy az 1938:XIU.
t. c. értelmében az 1938/39. iskolai évben életbeléptetett gyakorlati
irányú középiskoláknak (liceum, leányliceum) az 1939/40. iskolai
évben már a II. osztálya is megnyílik. Aliceum 1. osztályába a
középiskolai gyakorlatnak megfelelően felvételi pályázati hirdetés
közzététele nélkül, jelentkezés alapján az igazgatók veszik fel azo-
kat a tanulókat, akik a közép-, vagy polgári iskola negyedik osztá-
lyát· sikerrel elvégezték és 17. életévüket még nem töltötték be.
A magasabb osztályokba a középiskola megfelelő osztályából külon-
bözeti vizsgálattal is át lehet lépni.

A liceumi érettségi bizonyítványnak képesítő hatálya van
mindazokra az állás okra és tisztségekre, amelyek elnyeréséhez az
1883:1. t. c. értelmében középiskolaí érettségi bizonyítvány szük-
séges és a liceumi érettségi bizonyítvány birtokosa előtt a tovább-
tanulás lehetőségének is egész sora nyílik meg, így pl. a tanító-

. képző-akadémián, a polgári iskolai tanárképző, a zeneművészeti,
képzőművészeti és testnevelési főiskolán, a gazdasági szaktanító-
képzőben. a gazdasági akadémián, a Magy. Kir. József Nádor Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem közgazdaságtudományi és
kereskedelmi osztályán, valamint il közgazdaságtudományi kará-
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nak gazdasági szaktanárképző-intézetében, férfiak ezeken kivül
még a közigazgatái, postai, vasúti tanfolyamokon is folytathatják
tanulmányaikat. Egyes felekezeti leányliceumok (pl. a budapesti
Angolkisasszonyok és Redemptorissa-rend róm. kat., a miskolci és
kecskeméti ref.) a fiúké tol eltérő en négyosztályos gimnáziumi alsó
tagozattal kapcsolatosan nyolc osztályos nőnevelő-intézetté fejlőd-
nek ki idővel, amelyekben tehát közbeeső iskolaváltoztatás nélkül.
azonos nevelési szellemben végezhetik tanulmányaikat a tanulók.

A liceumok általában a jelenlegi tanító(nő)képző-intézetekkel
.kapcsolatban működnek. Állami Iiceumok vannak' fiúk részére:
Baján, Budapesten (1. ker., Ferry Oszkár-u. 40. sz.), Jászberényben,
Kiskunfélegyházán, Kőszegen, Nyíregyházán, Pápán, avisszacsa-
tolt területen Munkácson magyar és ruszin-nyelvű. Léván a f. év
.szepternberében nyilik meg első, második osztál1yal. Leányok ré-
szére Budapesten (IL, Csalogány-u. 43. sz. és VII. ker., Damjanich-
u. 43. sz.), Cinkotán és Győrben. A budapesti VII. kerületit és a
Munkácsit kivéve, valamennyinek internátusa is van, amely az
arra érdemes és rászoruló tanulókat a ll. osztály tól kezdve kedvez-
ményes ellátásban is részesíti. .

Ezeken kívül vannak egyházi hatóság alatt álló liceumok is.
Az érdekelt szülők a részletes tájékoztatást bármely tanító-

képző-intézet, liceum, közép- vagy polgári iskola ígazgatóságától
megkaphatják.

Budapest, 1939. évi május hó 31-én.

Tájékoztató
a Luther Otthon budapesti egyetemi és főiskolai Internátusról.

.címen az internátus vezetője: Kuthy Dezső lelkész részletes, képek-
kel ellátott ismertetést adott ki. A könyvecske ízléses killíásban
ismerteti: "Mi a Luther Otthon?" Kiemeli, hogy családi hajlék,
gyengéd és szivélyes hangulatú; továbbá Luther szelleme őrködik
felette, mert kiegyensúlyozó vallási világnézetet is nyújt a benn-
lakó ifjúságnak. Ismerteti azután a' Luther Otthon beosztását és
felszerelését, szervezetét, házirendjét, a felvétel módozatait az inté-
zetbe, a fizetendő díjakat s az ellenértékül nyújtott ellátást. A való-
ban evangélikus szellemű főiskolai, illetőleg egyetemi internátus!
melegen ajánljuk evangélikus ifjúságunk részére.

A szabályrendeletek
megalkotására kiküldött Ill. a) bizottság f. évi jumus 1-én tartotta
ülését Budapesten, az egyházegyetem székházában: D. KapiBéla
püspök elnöklete alatt. Jelen volt még: D. dr. Raffay Sándor püs-
pök, Zongor Béla, dr. Kontarik Gyula tanügyr tanácsos, mint meg:
hívott szakértő, Sárkány Béla, 'Marcsek János, Kiss Sándor, dr.
Zsedény Béla, dr. Bertha Benő,' dr. Gaudy H. László, Arató István.
dr. Bruckner Győző, Molitor Gusztáv, Kardos Gyula és Somogyi
-Béla.



A bizottság letárgyalta két ülésszakon a tanügyi szabályren-
·deletek legnagyobb részét. A népiskolai vonatkozású munkálatok
közül tárgyalás alá került a tanítóválasztási szabályrendelet, amely-
nek az időközben kiadott újabb minszteri "rendeletek alapján szük-
sékes módosítása után egy szűkebb bizottság átvizsgálására tör-
ténő rendelkezésre bocsátását mondta ki a bizottság, megállapítva
néhány lényegesebb módosítást is. E szűkebb bizottságba a Ill. a)
bizottság kiküldte az előadó: Zongor Béla elnőklete . alatt: dr.
Bertha Benőt, Gaudy H. Lászlót és Somogyi Bélát.

Letárgyalta és kisebb módosításokkal elfogadta az ülés So-
mogyi Béla előadó előterjesztésében ismertetett "Iskolai rendtar-
tás és a tanulók fegyelmi szabályzata az elemi népiskolák részére"
és "Az evangélikus elemi népiskola ígazgatójának szolgálati sza-
bályzata" c. tervezeteket.

Tárgyaltatott és bizonyos módosításokkal elfogadtatott Kardos
'Gyula és Somogyi Béla munkálata: "A tanítók egyes lelkészi teen-
dőkre képesítése", továbbá a "Másjellegű tanítóképzőkben végzett
tanítók kiegészítő vallástani képesíésére" vonatkozó munkálata.

Még nem készült el Molitor ' Gusztáv és Rozsondai Károly
részéről alkotandó: "Tanítók Szolgálati Szabályzata" c'. szabályren-
delet-tervezet. Ennek elvi szempontjait Molitor Gusztáv előadásá-
ban állapította meg az ülés s elhatározta, hogy az csak a népiskolai
tanügyi vonatkozású többi szabályrendelet elkészülte után állítandó
őssze végleges alakban.

Dr. Gaudy H. László előterjesztésében módositásokkal elfo-
gadta az ülés a "Kántorok és orgonisták képesítése" c. tervezetet,
azután Marcsek János előadásában a "Felebaráti nevelőintézetek
és szabadoktatási intézmények szervezete" c. munkát. Arató István
a középiskolai vonatkozású szabályrendelet-tervezeteket terjesz-
tette elő.

Az "Iskolai bizottságok szervezetére" vonatkozó. szabályrende-
let-tervezet új, az egyes iskolafajok s egyes egyházkormányzati fo-
koknak megfelelő tagozódás szerint eszközlendő kidolgozás végett
kiadatott Arató István és Somogyi Béla bizottságitagoknak. .

Nem került tárgyalás alá, miután még nem volt részletes' tár-
'gyalás elé előkészítve az "Iskolalátogatás és tanulmányi felügyelet
az evangélikus népiskolákban" c. tervezet. Elnök előterjesztése
alapján e munkálat s a többi még ezután elkészítendő tervezet a
legközelebbi ülés elé kerül.

A bizottság előadói a bizonyos módosításokkal elfogadott mun-
kálatokat a kívánt átdolgozás után beküldik D, Kapi Béla elnök-
nek. E munkálatok már az őszi egyetemes közgyűlés elé kerülnek
s elfogadásuk esetén érvényesítést nyernek. S.

A zalai evangélikus egyházmegye Tanítóegyesülete 1939 jumus
8-án Tapo1cán, az evangélikus templomban tartotta tavaszi nendes
,közgyűlését.

Szász András elnök megnyitójában megemlékezett a Felvidék
visszacsatolásáról; majd az egységes nemzeti eszme szolgálatára
kérte kartársait. TIlert olyan időket élünk, amikor sorsunk jobbra-
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fordulását csak a lélekben összeforrt nemzet remélheti. A haza leg-
drágább kincse, a gyermek van ránk bízva. Neveljünk vallásos.
hittől áthatott és hazafias szellemben élő ifjúságot, akkor nem kell
féltenünk a magyar jövendőt.

Gőgös Árpád taliándörögdi tanító az új ev. "Utasítás és Tan-
terv"-et ismertette szép és tartalmas munkájában. Mi: tanítók
örömmel fogadtuk az új és már oly régóta várt vezérfonalat, amely
új módszerekkel vezet a régi cél felé.

Horváth Dezső kővágóőrsi tanító "Falusi problémák" címen
tartott igen időszerű előadást. Jól állapította meg, hogya falu jelen
válsága nem csupán gazdasági, hanem inkább lelki természetű,
Erről tanúskodnak az egyre kisebb létszámú iskolák és a templo-
mok üres padsorai. A lelkésznek és tanítónak az a feladata, hogy a
népet Istenhez vezesse.

A közgyűlés mindkét munkahozónak jegyzőkönyvi köszönetet
mondott.

A közgyűlés egy indítványt terjesztett a tanügyi bizottság elé,
amelyben azt kéri, hogy, ahol arra lehetőség van, a lelkész végezze
a vallásoktatást. Ezzel nemcsak a tanítót segíti terhes munkájában,
de a gyermekekkel való közvetlen foglalkozás révén, a lelki vezetés
által, azokat magához és egyházához közelebb hozza. Ezen indít-
vány elfogadását lehetővé teszi az új "Egyházi Törvények" V. tör-
vénycikkének 23. §-a.

Üdülöházunk.
A magyar tengert valahára fölfedezte hazai társadalmunk is.

A külföld már régebben figyelemre méltatta. Elragadó a mi Bala-
tonunk az év minden szakában. Vannak környékének szebbnél
szebb pontjai, ahol a természetbarát gyönyört talál. Ilyen a mi -
a zalai parton fekvő - Révfülöpünk is.

Most, hogya nyár elejéhez érkeztünk, időszerűnek tartjuk új-
ból és újból fölhívnunk tanítótestvéreink űgyelmét nagy áldozatok-
kal létesített üdülőházunkra.

Ha valakinek, úgy a tanítónak van szüksége egy kis nyári fel-
frissülésre, hogy hivatását helyreállított idegzettel az elkövetkező
tanévben folytathassa.

A napi ellátás költsége minimálisnak nevezhető más balatoni
nyaralóhelyekhez képest. A konyha elsőrendű, kitűnő ételekkel.

Üdülőházunk közlekedési szempontból a Balaton olyan. pont-
ján fekszik, ahonnan minden nevezetes balatonkörnyéki hely köny-
nyen megközelíthető. Tihany, Balatonfüreú, Balatonalmádi, Kenese
fölfelé; Badacsony, Fonyód, Keszthely, Hévíz lefelé; Boglár, Bala-
tonlelle, Siófok motoroshajó segítségével az átelleni parton.

Üdülőházunk a vasúti állomástól 2 percnyire. a hajóállomás-
tói 3 percnyire fekszik. Jöjjetek hát testvérek, töltsétek meg a cél-
szerűen kibővített, kicsinosított, gyönyörű park közepén fekvő üdu-
lőházunkat. Felejthetetlen élmény marad mindenki számára! Meg-
lássátok, az e célra fordított nyaralási kiadás meghozza gyümölcsét.

Testvéri szívvel és szeretettel várunk benneteket! Siklósi K.

~
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, Szentlélek tábora.
Scholz László igehirdetése, 168, 1. Budapest, 1939. Szerző kiadása.

Ára 3 pengő.
A könyv 20 prédikációt és 5 előadást tartalmaz s mondani-

valójának megválasztásában 'és célkitűzésében nem akar több és
más lenni, mint igehirdetés. Igy határozza meg a szerző munkája
»műfaját« a címlapon és ebben az értékicéletben foglalja össze
kötete lapjait előszavában. A továbbiakban azután - ahol 'alkalma
nyílik - nem fél bátran kijelenteni, hogy az igehirdetésről más
meggyőződést vall. mint ami ma gyülekezeteink köztudatában él,
Templomjár-ó híveink átlaga szónoklatot vár a prédikátortól, mely
»tetszik, meghat, felráz v~gy elandalít«. Annál magasztaltabb egy
prédikáció, minél újszerűbb ,megragadóbb, érdekesebb és minél
szebben csillog benne ,a-'prédikátor szellemi tehetsége és szónoki
virtuozitása. A szerző látása az igehirdetésről homlokegyenest el-
lenkező: az igehirdető nem mozoghat szabadon beszédében asze-
rint, amint az emberek ízlése, vagy az érzelmek felindításának tör-
vénye követeli, hanem kötve van a felolvasott igéhez. Azt magya-
rázza, azt tolmácsolja, azt eleveníti meg. Annál jobb az igehirde-
tése, minél jobban eltűnik mögötte ő és minél inkább megtelnek
llénnyel és. színnel a felolvasott írott igék. Érthető hát, hogy a
mai élet hangzatos problémáit, érdekfeszítő témákat, szép, fes-
tett szavakat az emberről és »értékeiről«: szeretetről, erényről.
kultúráról hiába keressük könyvében. »Csak« Isten szavát akarja
mondani, tárgyilagos .hamisítatlanságban és mégis izzó, szenve-
délyes tűzzel, túláradó, rohanó, színes nyelvezet köntösében, ál-
landóan tusakodva a mai ember: az ő és az én ellenvetéseimmeL

A könyv különös aktualitását az adja meg, hogy pünkösdi ige-
hirdetést tartalmaz. A harmadik hitágazat alapvető igazságai szó-
lalnak meg benne. Pünkösd talán a »legmisztikusabb« ünnepünk.
A Szentlélek annyira távolálló, kézzelfoghatatlan titok előttünk,
hogy nem tudunk mit kezdeni vele, Még aki keresztyénségében
el is tapogatózott a Szentlélek után való vágyig és várakozásig,
legtöbbször az is tanácstalannul keresi: merre is fújdogál hát Is-
tennek a titokzatos -Ielke ? Nos, ez a könyv meggyőz bennünket
nemcsak arról, hogv a Szentlélek az egyház hétköznapi életszük-
séglete, hanem arról is, hogyaSzentlelket a gyülekezeti élet leg-
megszokottabb megnyilvánulásai rejtik magukban. Micsoda jelen-
téktelen dolog szemünkben egy keresztelés! Milyen megszokott
mindennapiság a prédikációhallgatás ! Micsoda természetes reflex-
mozdulat vagy kényszerű kötelezettség a templombajárás ! És
mégis: a pünkösdi csoda épen az egyházi életnek ezekben a szürke
megszokottságaiban található fel - hirdetik ezek az igehirdetés ek.
Aki pünkösdöt keres, másutt nem találhatja meg, mint ahol eddig
is járt, de oldozatlan sarukkal, nem tudván, hogy szent földön
áll: a gyülekezeti és templomi életben, az igehirdetés és a szent-
ségek kiszolgáltatásának igéretföldjén, az egyházban. Schelz
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könyve ezen kívül keresztyén életünknek a harmadik hitágazaton-
belül felbukkanó majdnem minden kérdésére keresi Isten igéjének:
a feleletét. A gazdag tartalomból csak néhányat ragadok ki: hoL
és hogyan hallhatom meg az Isten szavát? miként juthatok hitre?
hogyan születhetek újjá? mi az egyház, templom, igehirdetés, ke-
resztség? kicsoda keresztyén? mik a Kr isztus nélküli egyháziasság
ismertetőjelei?

A könyv értékjelző harmadik vonása eoangélihuesága. A har-
madik hitágazat eleven része és egyik tartó pillére volt' a reformá-·
ciónak. Amikor a szerző erre a területre lép, 'tudatosan és aláza-
tosan Luther nyomát követi. Evangélikus egyházunk elfelejtett
reformátori örökségét akarja kiásni, hogy egyházunkban újra fel-o
csendüljön a reformáció tiszta igéje. Azon túl, hogy néhány idé-
zetben szószerint is megszólaltatja Luthert, igehirdetésének egész
iránya és szelleme Luther Márton keresztyénségét és tanítását.
leheli. Jól esik hallanunk evangélikus igehirdetést, mely evangéli-
kusságát nem címkéjére írja, hanem' vérében hordozza -.

A Szeritlélek tábora utolsó jellegzetességét talán így fejezhet-
ném ki: tanító és ébresztő igehirdetés. A szerző számol azzal,
hogy annyira eltékozoltuk Luther örökségét, hogy ma már alig:
tudjuk: mi az egyház, mi a keresztség, mi az Ige? Szükségét érzi,
hogy Isten beszédének kezdő elemeire oktasson. Elsősorban nem
parancsokat és utasításokat, indításokat és felhívásokat közöl,
hanem tanít. Meg akar tanítani a harmadik hitágazat övén belül
Isten nagyságos dolgainak látására. De senki ne gondolja, hogy
ezáltal és e közben nem válik igehirdetése ébresztessél Ezek a
prédikációk a szolgálat. mezején teremtek, ahol nem lehet hűvös
tárgyilagossággal, hittankönyvek személytelen stylusában beszélni,
csak szenvedélyes megszólítással ébreszteni alvó gyülekezeteket,
alvó keresztyéneket, közben küzdve a magunk ébredéséért is.

Az elmondottak nyitva hagyják a kérdést: milyen jogon tart
igényt ez. a munka az evangélikus tanító erdehliidesére? Nem
szakrnájába vágó rnunka : pedagógia kérdéseket nem fejteget, sőt
még a harmadik hitágazat tanításához sem kapunk: belőle gya-
korlati tanácsokat.

:Mindenekelőtt meg kell állapítanunk ,hogy ehhez a könyvhöz
nincs több köze az evangélikus tanítónak, mint az. evangélikus
értelmiség bármely 'más tagjának. De annyi mindenesetre van.
Eza könyv a magyar evangélikus intelligencia tagjaira. tart igényt.
Szolgálatával köztük akarja a (Szentlélek táborát növelni, az evan-
gélikus öntudatot lutheri hittudattá mélyíteni és bennük. a pün-
kösdi lángot felgyújtani.

Dp ezen túl is megérdemli ez a munka az evangélikus tanító
figyelmét. Nem annyira kívülről vádként.. mint inkább belülről
hiányérzetként gyakran elhangzott az utóbbi időben a mai tanító-
nemzedék sorai közül az a megállapítás, hogy hiányos az evan-
gélikus felekezeti tanító teológiai képzettsége. Valóban egyházunk
ahittanítással, de egyéb szolgálatokkal is a tanítóra olyan felada-
tokat ró, melynek jó lelkiismeretből való teljesítéséhez elenged-
hetetlen egyházunk tiszta tanításának ismerete. Az. ilyen. könyvek,



mint Schelz Lász lóé, örömmel ajánlják fel segítségüket a tanító-o
nak. A teológiai elvont nyelvezet helyett az igehirdetés közvetlen-
ségeben és megszólításában nyújtja ez a munka az evangélikus
tanítás alapvető igazságait a harmadik hitágazatról.

Ajánlom mindazoknak, akiknek van kedvükés bátorságuk evan-
gélikus tanító és ébresztő igehirdetést hallani pünkösdről.

Veöreös Imre.

Karácsonyi S.: A magyar észjárás és közoktafásügyünk reformja.
Exodus kiadás. Kapható: Szabó Imre VIlI., Horánszky-út 26.

Ára 6 P. Budapest. Szerző e művét a 400 esztendős debreceni kol-
légiumnak fiúi szeretettel ajánlja. A neveléstudomány társas-logi-
kai alapon gondolatkörébe vágó mű három-három különböző idő-
ben készült dolgoz at egységbefoglalása.L A magyar alsó nép osz-
tály lelki alkata és a népiskolai reform: (1922.) II. kiadás. II. A ma-
gyar középosztály lelki alkata és a középiskolai reform. (1924.) Ill.
A magyar felső osztály lelki alkata és az egyetemi reform. '

Bár a mű legrégebbi fejezete a népiskolával foglalkozó rész,
bennünket tárgyánál fogva elsősorban az érdekel. Tudományos úton
mutatja ki: miért szorul egész magyar iskolaszervezetünk meg-
újításra. Megállapításai ma már részben meghaladott álláspontot
jelentenek, de éppen ez mutatja igazságukat, ugyanis az azóta
végrehajtott népiskolai és még végrehajtás alatt álló többi .újitá-
sokkal azok részben beigazolást nyertek; részben abban az irány-
ban utkeresést jelentenek. Az annak idején a Protestáns SzemIében
megjelent 1. dolgozat megkapóan éles boncolgatással világít rá az
alsó néposztályok magyar társas lelki életére. Jól látja a magyar
nép sorsát és a néplélekhez idomulás égetően sürgető követelését.

Hasonlóságot lát a XVI-XVII. századforduló magyarjának
társas-lelki életével, sőt úgy látja, hogya mai néplélek visszama--
radt e századokban s ezzel a népoktatási újításoknak számolni kell.
Ezet mondja: "A fejlődés tehát nem abban az irányban van, hogy
az ilyen emberből orvos, vagy mérnök legyen, hanem hogy egész-
séges testű és lelkű, jólétnek örvendő" okos, értelmes, okszerü
gazda, sokgyermekes családapa, közügyekkel törődő képviselőtes-
tületi tag, sőt, ha sokra viszi, kisgazda pár ti képviselő legyen belőle'
(de olyan), akit nem mosolyognak meg a politikában".

Szól a népiskolai újító mozgalmaknak szervezeti nehézségeirő1.
Itt a szervezet egyik bajának azt tartja, hogy az alsó néposztály
iskoláinak nincs folytatása. Mindenesetre nehézség ez, azonban
nem tudunk vele teljesen egyetérteni abban, hogya főbaj az, mi-
szerint a népiskolának nem folytatása a mai középiskola. A meg-
oldás: a népiskola legyen valóban a "nép" iskolája: nyolcosztályú
népiskola alakjában. A népiskola öncélú iskola. A középiskolai
tanári felfogás talán ennek ellentmond, de a mai népoktatásügy
hivatalos felfogása mégis ez.

A tanyarendszer teremtette földrajzi nehézségekkel igyekezett
az új népiskolai törvény számolni, amint ezt a szerző is nagyon
helyesen kívánja. A nyolcosztályú rendszerrel tovább kell építeni
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a nép iskoláját olyan értelemben is, hogy alkalmazkodjék a falu-
hoz és a néphez. Sőt egyik változatában lehetőleg a városhoz is.

Amit a szerző a különböző nehézségek áthidalásának módszer-
beli kérdéseiről mond munkájában, ott is helyesen ítélte meg a
fennforgó eszméket, mert az azóta kiadott új népiskolai tanterv és
annak utasítása e nehézségeket nagyrészt meg is szűntette,

Nagyon helyesen látta meg Karácsony Sándor a főiskolai ta-
nítóképzés követelményét s a többi hasonló képesítésű tisztviselő-
vel egyenlő elbánásban részesülő tanítóban az "akadémikus
rektort".

Végső következtetésében szerző azt mondja, hogy mindaddíg
"akármi egyéb születik a nép oktatási reform körül, csak előmun-
kálat gyanánt fogadhatjuk, amíg: a magyar partikuláris kollégiu-
mok intézményei modern formában fel nem támadnak és a mai
tudomány teljes egészében meg nem szólal bennük a tanulók
nyelvén".

Karácsonyi Sándor könyvének közép- ~s főiskolai kérdéssel
foglalkozó részét következő számunkban ismertetjük. S.

A magyar falu művelődése,
Irta: Halmai (Jaeger) Olivér tanító. (Folvtetás.)

Elsősorban a falu vezetői lesznek majd kötelesek némileg tá-
mogatni ezt a nemzetépítő munkélkodást l Egészségi, közigazgatási
és törvény-ismeretek nélkül (pedig igen gyakori a változtatás v. a
változás ezen a téren) nincs haladás! Nem lehetünk "Radnóty"

-alispánck, kik az elavult törvények értelmében várták ügyük jobbra
fordulását, hanem lépest kelt tartanunk minden téren a kulturális
haladással !

A leggyakrabban íelvetödhetö s megtárgyalandó kérdések a
gazdasággal függnek össze falun. Érdekes, hogy e téren a magyar
-ember konzervativizmusa enged ... iskoláink szellemének s Iárad-
ságot nem ismerő népművelőinknek köszönhetiük. Rádiót nem egy
gazda hallgat _szívesen vasárnaponként gazdasági tanácsadásaiért,
meg [ó tanfolyamaiért. Tudomásunk szerint Tolna-vármegyében pl.
a téli gazdasági tanfolyamok a hirdetett helyeken elérlék a szüksé-
ges hallgató-létszémot s az illető helyeken olyan vélemények hang-
zottak el, hogy hasonló dolgokról szívesen hallanának a jövőben is.
Persze a falu intelligenciája kezet-kézbe téve, egymással karöltve
dolgozott az illető íalvakban. A nemzeti ügy ilyen apró mozaikok
felrakásával tökéletesedhetik. megacélosodhatik. Aki teheti, legyen rajta!

Nemzetiségi vidéken, nemzetiségi pedagógiát kell alkalmaz-
nunk ma tízszer inkább, mint a multban. A jelenlegi helyzet min-
dent megmagyaráz. Ha valaki úgy intézi ilyenkor munkáját ...
hogy az illető vezetettek szivesen hangoztatják azt, hogy államunk
kebelében kívánnak maradni s hogy hűségükért csak megfelelő -kul-
turálls előadást kérnek cserébe, ... akkor elvégezte hűséggel álla-
munkkal szemben a munkáját. Az ilyen csoporttal szemben álla-
munk is bizonyosan tudja kötelességét, amint ez a kötelességtudat
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- -- - ----



2n
a multban is meg volt nálunk, de nem volt meg a demokráciázó
cseheknél. ..

Ezúttal legyen ennyi elég! Osszeloglalásul leszögezhetjük azt,
hogy a jó népművelőnek élete folytonos szernlélödés, vizsgálódás és
önrnűvelés s ami a legfőbb, a másokért való küzdelem. Hiszen ez
az isteni rendelésünk. Ha kell, egész életünket is áldozzuk fel eo
nemes cél érdekében! Mit t~ttünk mi Krisztusért? (Úgy-e nehéz fr
lelelet.) S mit tett, áldozott O érettünk? Szenvedett, meghalt, meg-
váltott ártatlan szenvedésével és halálával. A népnevelötöl ennyit
nem követel a nemzet. Oe ha tudatában van, hogy az ország;
egyik legfontosabb építőmunkját végzi, szívesen okulva az ősök
példáján ... önként áldozatossá válik s ezzel építő alapkővévé a
nagy magyar ügynek! Lelkészek, evangélikus lelkészek és tanítók
előre! Hódítsunk!

Liturgikus rend kéntori szolgálat.
Ismételten felhívjuk valamennyi kántortanítói szolgálatot végző.

tanítótestvér b. Iigyelmét [áklai Gömbős Gyula kartársunk e munká-
jára. Azok, akik már megszerezték, a legnagyobb elismeréssel álla-
pítják meg róla, hogya liturgikus istentisztelet végzését nagyon
megkönnyíti. Az orgonás a kezdő és főének kivételével, ami válto-
zik, az egész egyházi esztendőre szóló teljes liturgiai istentiszteleti
anyagot készen kapja e munkában, benne a lelkészi szolgálat szö-
vegét is. Igy még a kezdő, kántori teendőket végző tanítótársunk is.
minden nehézség nélkül, könnyen is biztosan végezheti az isten-
tisztelet kántori szolgálatát. Valamennyi liturgiai korál teljes hang-
jegyanyagát felöleli az izléses és tartós kötésben megjelent "Litur-
gikus rend kántori szolgálat" s tiszta, világos hangjegynyomással
készülvén, használata valóban hézagol pótol. Eddig körülbelül 100'
példány kelt el belőle. Ajánljuk mielőbbi beszerzését minden kán-
tortanítónak, aki eddig még meg nem rendelte. Ara portóköltséggel .
együtt T 10 P. Megrendelhető a katonai szolgálatot teljesítő szerző
édesapiánál : [ákiai Gömbős Sándor evangélikus levita és igazgató-
tanítónál : Pusztamiske (Veszprém m.) S.

Gyógyházra érkezett újabb adományok: Budapest-Bécsikapu-
téri ev. iskola növendékei: 5 P, Kiss Lajos Győrújfalu 1 P. vitéz.
Felkay Sándor Ágfalva 1 P. Az eddigi gyüjtes összege: 1323'50 P.
A kernenesaliai gyüjtés: 947 P.

Felhívás' Felkérjük szeretettel' azon. elöfízetöinket, kik vagy
• hátralékban vannak. vagy a folyó évre még nem

'küldtek előfizetési díjat, legyenek szívesek sürgősen rendezni a
beíízetést, hogy mi is eleget tehessünk a nyomdával szemben köte-
Iezettségünknek. Az előfizetést Ceglédre kérjük csekklepori 42.523.
számra. - Ugy:ancs.akkérjük.az egy.esületUagsági díjakat Várkonvi
Endre pénztárosunk címére : . Budapest, 1. ker., Bécsikapu-tér 9. sz.
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Evangélikus Tanítóegyesület üdülőkázi
bizottságának elnöke nevét ..Siklósit-re
változtatta.

A Sajtókamara egyes osztályainak
alakuló gyűlései és szerkesztői, valamint
kiadói osztályának közgyűlései június hö
20-ika körül folytak le Budapesten. A
Il. szerkesztői főosztály alakuló ülésén
lapunk szerkesztőie is résztvett.

Igazgató lelkészválaszfás Győrött.
A győri evangélikus egyházközség a Tu-
róczy Zoltán püspök távozásával meg-
üresedett lelkészi állásra egyhangúlag
Szabó József eddigi püspöki rnásodlel-
készt választotta meg. A választáson az
esperes felkérésére D. Kapi Béla püspök,
titkos tanácsos elnökölt, ki elsőnek üd-
vözölte a megválasztott és küldöttségíleg
meghívott úí igazgató-lelkészt. Az eddigi
szolgálatait méltató püspöki köszöntésre
Szabó Józse! mély hálával telt szívvel
felelt s hangoztatta, hogy választásában
nem a nagyobb díszt, hanem a nagyobb
felelősséget és a még több munkára való
elkötelezést látja. Ünnepélyes beiktatása
június 25-én a délelőtti istentisztelet ke-
retében volt

Miként mentik meg az elsüllyedt
tengeralattjárók legénységét, milyen esz-
közök állnak ma rendelkezésünkre a rnen-
téshez, mit érezn ek és mit remélhetnek
a tengeralattjáróba bezárt emberek: erről
a ma annyira időszerű és szomorú témá-
ról ír behatóan Petneházy Zalán a Buvár
most megjelent legujabb számában. És
ugyanígy általános érdeklődés kisérheti

. az utána következő tanulmányok hosszu
sorát is - Suhay Imre, Dorning Henrik,
Aczél Márton. Mihályhegyi Géza, Toborlíy
Géza, Gaál István, Rotarides Mihály,
Gunda Béla, Mesterházy Jenő és Molnár
Gyula cikkei és a népszerű technika, a
tudomány mühelyéböl és rejtvényrovat
méltóvá teszik aBuvárnak Cavallier Jó-
zse! dr. kezéből kikerült mostani számát
az eddigi megjelentekhez. .

A soproni alsó egyházmegyei Tanító.
egyesület június 22-én tartotta közgyű-
lését Beleden, Buti Sándor vásárosfalui
tanító elnökletével. Előadó volt Hetyey
Pál, Gyarmati Sándor lelkész, Pálffy
Mihály és Fazekas Gyula, továbbá Nesz-
mélyi Péter pénztáros és Nagy Dénes
könyvtáros. A gyűlésen résztvett Somogyi
Béla országos egyesületi elnök is..

Budapesten tanuló közép- vagy főisko-
lás protestáns leány, esetleg fiú gondos,
meleg otthont, jutányos ellátást nyerhet
evangélikus lelkészözvegynél : özv. Jakab
Ivánnénál, VII., Peterdv-utca 29. Isz, 1.

HIR E K
'Gyászhír_ 'Mélven megrendülve közöl-

jük a gyászhír! a magyar tanítói közélet
egy érdemes tagjának elhunytáról. Vitéz
Csorba Odön áll. el. népiskolai igazgató.
az Állami Tanítók és Óvónők Egyesülete
főtitkára hunyt el 54 éves korában. Az
egyesületi életben mindig tevékeny részt-
'vevő. közismert, munkás tanítótestvérünk
haláláról az egyesület a következő gyász-
jelentést adta ki: "Az Állami Tanítók és

·Óvónők Országos Egyesülete nevében
rnélyen megrendült lélekkel jelent-

·iük, hogy szeretett Iötitkárunk: vitéz Csorba
·Ödön áll. el. népiskolai igazgató, emlék-
lapos százados, több katonai és polgári

ikitüntetés tulajdonosa, számtalan tanító-
·és társadalmi egyesület elnöke, illetve al-
.elnöke, május ·hó· 31-re virradó éjszaka
·hosszas szenvedés és a halotti szeniségek
·ájtatos felvétele titán, élete 54-ik évében
'visszaadta rnunkés, nemes lelkét Terem-

őjének. Harcos, küzdő tanítótestvérünk
,tdőlt ki halálával a tanítói közélet teréről.
Elégett. elment, de emléke nem múlik el
soha! Június 2-án (pénteken) d. u. 4 óra-

.kor az ujpest-megyeri 03 jelzésű villamos)
.köztemetöben búcsúzunk felejthetetlen Fő-
titkárunktóI. Uipes], 1939. évi május 31-én.
Az Állami Tanítók és Ovónők Orsz. Egye-
sületének Elnöksége."

Pedagogus evangélizáció. A tiszai
-evangélikus egyházkerület pedagogusai
számára Turóczy Zoltán püspök Rozs-
nyón, június 26-tóI 30·ig pedagogiai

-evangélizációt tartott mély elmélyedés-és
gazdag építő előadási anyag keretében.
Az evangélizáló előadások a lökérdés
körül csoportosultak: Pedagogia a Biblia
mérlegén. Itt az ember, a pedagogia, a
pedagógus családja. a pedagogus dicső-
sége került megvilágításra. Majd Luther
iskolája. Pestalozzi iskolája. Herbert isko-
lája s a ma iskolája volt a tárgy. utóbbi
Kemény Péter nyiregyházi igazgató. ehker.
tanítóegyesületi elnök előadásában. Meg-
beszélések mellett sorra került még: A

-gyerrnek. a pedagogus, a pedagogus ke-
·resztie, a pedagogus és az egyház. to-
-vábbá: Tirannus iskolája. Gamáliel isko-
lája, Lois és Eunika iskolája és a sátán
iskolája. valamint Krisztus a tanítók kö-
zött. A munka oroszlánrészét Turóczy

·'Zoltán püspök vállalta. Közremüködtek
még Lehotszky Egyed. Weiszer Gyula.

..dr. Sziklay Lászlo s mások. Az úrvacsora-
·osztással végződött evangélizáció alkal-
mával a tisza kerületi Tanítóegyesület is
megbeszélést tertott.

Névmagyarosítás. Roth Kálmán aszódi
"igazgató-tanító testvérünk. az Országos
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Rovatvezető : dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-intézeti tanár.

Az orgonaépítészet problémái.
Irta : Borgulya Endre szarvasi kántortanító.

II.
Az orgona rendszerén .Iőképen a szélláda milyenségét ért-

jük. A .legrégibb /rerid szer a csúszka rendszer, azután jóval ké-
sőbbi a kúprendszer, a membránrendszer ésaz ékfúvócskás rend-
.szer. Ezek technikai leírása lapunk régebbi számaiban, valamint
.szakkönyvekben (pl. Sugár V.: »Az orgona«) megtalálható.

A szélláda-fajok hangképzése és hanghordozása tekintetében
érdekes véleményeket lehetett .jnegfígyelni. Voltak és vannak,
.akik a csúszkaládát tekintik a legjobbnak. Ismét mások azt han-
.goztatták, hogya sípnak minél kisebb kerülővel kell szelet kapnia.
Ezek alapjánelítélték a kúpr endszer t és dícsérték az ékfúvócs-
kás rendszert. Pár év mulva egy új orgonaszakértő éppen ennek
az ellenkezőjét hangoztatta, miszerint jó, ha a szél a kúpszelep
fúratában Iefékeződik, így a sipba a szél bizonyos fokozatsze-
rűséggel tódul be, ami annak megszólalását szebbé teszi, akár-
csak a csúszka-r-endszernél.

A Iegtalálóbban világít rá ezekre a véleményekre egy or-
!gonaszakértő esete, aki ,egy gépezetes orgona hangját nagyon
dicsérte s nem, tudott betelni a pedál tömör zengésével, ami
- szerinte - a csúszkarendszer rezonanciabeli gazdagságát iga-
.zolja. Nem szóltam semmit, sem, csak levettem az orgona oldal-
.ajtaját és megmutattam az orgona belsejét, amely - kúpr end-
szerű volt ...

A gyakorlat azt igazolja, hogy bármilyen rendszerű orgonán
.szépen szól a síp, ha az elég bőven kap szelet. Ennek hiányát
.sernmiféle »rendszer« nem tudja helyrehozni, mert tudok olyan
.csúszkar-endszerű orgonáról is, ahol az alsó két oktáva a szűk
szélvezetés miatt alig tud megszólalni. Viszont vannak pneuma-
tikus szélládák. melyek bőséges szélvezetés mellett olyan telten
hangzanak, akárcsak egy jó csúszkarendszer.

Az a körülmény, hogy a szelet közvetlenül, vagy többszörös
töréssel vezetjük: szinte közörnbös, ha a normális távolságot át
nem Iépjük és a vezető menetet bőre méretezzük. A megszólalás
gyorsasága tekintetében meg kell említenern, hogy a szélkieresz-
tésen alapuló Angster-féle ékfúvócskás rendszeré az elsőség -
.a gépezetes csúszkarendszer után. A kúpláda nehezebben szólal
nieg, mert a kúpra felülről ható szélnyomás erősen akadályozza
.annak azonnali felemelkedését; míg az ékfúvócskás rendszernél
a legkisebb szélritkulás (az ékfúvócskákban) is annak össze-
csukódását és a,' szelep kinyitását eredményezi.

A tapasztalat és 'elfogulatlan vizsgálat azt állapította meg,
!hogy a kúprendszer a legtökéletesebb és legszolídabb kivitelé-
hen is mögötte marad az ékfúvócsk ás rendszernek, főleg a meg-
szólalás pontossága tekintetében. Itt ernlitem még, hogy a kúp-
rendszer kivitelezése olcsóbb és gyorsabb, mint az ékfúvócskás
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rendsieré. Némely cég ócsárolja az ékfúvócskás rendszert, mert
nem is tudja elkészíteni. A kúprendszer építése egyszerűbb és
olcsóbb, mint az ékfúvócskás rendszeré; viszont az »olcsóságot«
kereső egyházak néha <tökéletlenebb, vagy egészen rossz orgo-
nákat kapnak.

Nem utolsó előnye az ékfúvócskás rendszernek az, hogy ott
egyes hangok soha 'sem sípolhatnak, míg a kúprendszernél a
leggyakoribb hiba épen az, hogy időváltozásnál a kúp az alatta
lévő fúvóeskára fekszik és a szél .a sípbaszűrődik és 'azt meg-
szólaltatja. Ilyenkor várnak 4-5 hónapot, míg hozzáértő szakember
jön, aki a hibát helyrehozza, vagy kiveszik helyéből a makacsul
hangoskodó - sípot.

Itt kell még megemlítenem azt is, hogy a hang .mínőségére
nemcsak a szélláda rendszere van kihatással, hanem a sípok men-
zúr ája is. Némely cég túlzottan szűkméretű vonósai u. i. alap-
hangot nem is igen adnak, csak valami túlfúvás-szerű felhang-
csomót. Az ilyen vékonyhangzású vonósok valóban nehezen ke-
verednek más regiszterekkel. Normális méretekkel gyönyörű vo-
nós hangot lehet képezni. Némely orgonatervező túlszélesre mé-
.retezett fedettei szintén elítélendők. A komoly ,!llűvészet szem-
pontjaból ezek a mérettúlhajtások semmit sem érnek. Termé-
szetesen az akusztikai körülmények is erősen' befolyásolják a
hangot, amit szintén 'figyelembe kell venni.

A csúszkarendszer ' hangképzése 'szép. De, hogy kimegy a
divatból, annak tisztára; technikai okai vannak. Télen a csúszkák
nem mozognak, (főleg 'a pedálszélládáknál), félig nyitott álla-
potban megállanak. Az »öeszeszúrás« gyakori. A traktura nehéz,
a -Barker-emelő meg többet késik, mint a pneumatika. Ha te-
.hát pontosés .zavarmentes orgonát akarunk, akkor csakis az
ékfúvócskás rendszert válasszuk.

. Nagyon fontos továbbá az -orgona célszerű elhelyezése, amire
a legtöbb esetben semmi gondot sem fordítanak, hanem torony-
Iülkékbe, hangnyelő üregekbe, szorosan a mennyezet alá helye-
zik az orgonát és lehetetlenné teszik annak helyes kihangzását.
Erről helyszűke miatt most riem írhatok, majd arra is sor kerül.

(Folyt. köv.)
Hangversenvkrónika.

1939~ matús 5. Egyházi zene a győrievang. templomban. Be-
vezető orgonajáték: Bach a-moll preludiuma és három orgona-
Ikorálja (Fodor Kálmán). Lelkészi imádság után az evang,elemi
iskola ,gyermekkarának,a gyermekkar ,régebben volt tagjaiból
és az egyházi énekkarból szervezett együttes énekkarnak az elő-
adásában Praetorius M., Schütz H., Handel Gy., Gebhardi, Hayes,
Nyberg, továbbá Fodor K., Kapi-Králik J., Kertész Gy., Nyizsnyai
G. és Schulek 1. kórusai, Vezényelt : Fodor Kálmán.

1939. május 20. A budapesti evang. leánygimnázium hang-
versenye. Zenetanár: Kapi-Králik Jenő. Műeor án .az egyházi zenét
Bach egyik kantátája és Hammerschmidt egyházi szimfóniája mel-
lett - Hasler »Szívem szerint. kívánom. ... « éneke (kamaraegyüttes
és furulya-kar), Praetorius »Karácsonyi énekszóc-ja és Gumpelz-



haimer ötszólamú kánonja, valamint Gárdonyi 116. zsoltára (be-
mutató) képviselték. Ezeken kívül zenekari, zongora- és hegedű-
számok, valamint két magyar népdal és befejezőül két Kodály-
kórus hangzottak el. G.

Folyóiratszemle.
»Musik und Kirche« május-június. - Distler H. a regr orgona-

zene regisztrálásáról Ir. Előbb a Bach-korabeli késői barokk or-
gonák hangzására vonatkozó szemléletét közli: szerinte a (rnanuál-
kopulák nélküli) teljes mü adja meg az értelmét az egyes játékok-
nak. Általános regisztrálási elve, hogy le kell mondani a külsőséges
hangerőhalmozásról, valamint a részletek túls.ágosan aprólékos szí-
.nezgetésétől. Nem a történeti hűség, hanem a régi zeneművek szel-
leme követeli ezt. - Klotz H. a keráljáték kérdését tárgyalja .
.Szerinte a hagyományos négyszólamú letét nem alkalmas a gyüle-
kezeti éneklés vezetésére, mert a jó énekkari tétel rossz orgona-
tétel. Ha el akarjuk kerülni, hogy a gyülekezetek éneke ismét von-
tatottá váljék, akkor az orgonatételnek több ritmikus elemmel kell
bővülnie. Ilyenek: a szólamok számának a- váltakozása, a manua-
liter és pedállal együtt való játék helyes beosztása, a harmónia-
változások célszerű elrendezése, valamint a helyes artikuláció. -
Micheelsen H. F .. a nemrégiben felállított hamburgi egyházzenei
iskoláról íro A ·tanítás középpontjában nem orgonaművészek kép-
zése, hanem az egyházat szolgáló, minden vonatkozásban a korál
alapján álló zenészek formálása áll. - A »Kirchenchordienat« C.
részben nagyon tanulságos Gümmer P. írása az énekhang nevelé-
séről. Ebben az első közleményben rámutat a merevségnek, mint
aLapvető éneklési hibának a .sokféle megnyilvánulási módjára, de
'egyúttal ismerteti a javítási eljárásokat is. - A lap hangjegyrnel-

, .lékleteí : motetta és korál 3 és 4 szólamú vegyeskara, továbbá egy
füzet barokk-kor-abeli egyházi szólóének. G.

*
A »Zeneközlöny« májusi számában Sonkoly István az »Oreg

Graduále-ról értekezik. - Márton Barna a gyülekezeti ének veze-
:tésére szolgáló ref. korálkönyvek történetét ismerteti. Befejezésül
megállapítja, hogy a jó korálkönyvnek milyennek kell lennie. Töb-
beknek kell szerkeszteni, hogy ne legyen egyoldalú ; figyelembe
kell venni az egyházi hangnemek .sajátosságait; az elő- és utójáté-
:kokbanaz énekre kell utalni. (A kitűnő cikknek csak a címével
nem értünk egészen egyet. Karénekeskönyvet jelez, holott a mai
értelemben vett karénekről szó .sincs benne. Inkább orgonakönyv-
nek lehetne nevezni, vagy, mint Szügyi teszi: kor-álkőnyvnek. Az
.a mult század sajnálatos tévedése volt, hogy ugyanazt az ének-
letétet .szánta az orgonának, mint a vegyeskar számára. A kettő azo-
nosítása több oknál fogva Iehetetlen, és vagy az egyik, vagy a
másik húzza a rövidebbet.) - Szabó Gyula a Magyar Kórus
kiadóvállalat IV. árjegyzékének a protestáns iskolák és kórusok
számára készült változatát azért kifogásolja, mert a protestáns
.szerzök nem jutnak benne kellő mértékben szóhoz. Félreértések
.elkerülése céljából megjegyezzük, hogy a szóbanforgó árjegyzék
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nem más, mint kizárólag a Magyar Kórus kiadásában megjelent
-nlyan könyvek jegyzéke, amelyeket a 'protestáns kórusok is hasz-
nálhatnak. Ez a jegyzék távolról sem célozza az egész magyar
protestáns zeneirodalom felölelését, hanem ez a Magyar Kórus
kiadóvállalat árjegyzék-kivonata.

A »Katolikus Kántor«' májusi számában dr. Molnár Imre
,)Énekes-útmutató«-sorozatában a zöngeképződésről íro - A júniu si
számban dr. Ortutay Gyula befejezi a népi hanglemez-felvételekről
szóló cikkét: ismerteti az eddigi felvételeket és a jövőbeli ter-
veket. Sch. 1_

Hangjegyismertetés.
1.

»Achtzig Choralvorspiele deutscher Meister des 17. und lK
.•.Tiahrhunderts« (80 korálelőjáték 17. és 18. századbeli német mes-
terektől) .. Közreadta Keller Hermann (Edition Peters Nr. 4448.,.
ára RM. 4.-). Ebbena gazdag gyüjteményben rnár+ a közepes ké-
szültségű kántorok is -jó és ízléses előjáték-anyag-ot találhatnak.
Pachelbel, Böhm, Zachau és Walther J. G. nem csupán az itt kö-
zö lt előjátékok száma, hanem azok zenei értéke tekintetében is
a legnevezetesebh szerzők. Működésük még a korálritmus teljes
kie.gyenlítése elötti időre esik, tehát a koráltémák a közölt prelu-
diumok legtöbbjében ritmikus alakjukban jelennek meg. Figye-
lernbevéve, hogy nálunk nem minden koráldallam használatos, amí-
hez a kiadványelőjátékot nyújt, jól használható orgona-prelu-
diumok az 1., 6., 12., 14., 15., 23., 26., 29., 35., 39., 42.; 45.; 46:; 47:;
51., 53., 63., 64., 69. és 79. számúak; csak manualiter a 3., 4., 19.,
20., 24., 28., 31., 41., 50., 52., 58., 60., 61.,65.,56 .. 67., 68., 70., 72.,
'73., 74. és 78. számúak. Láthatjuk, hogy a gyűjtemény még ott is
hasznavehető,ahol csak harmónium, vagy pedál nélküli orgona van.
A 17.-18. százabeli eredet elkerülhetetlen járulékai az ékesítések
(ornamensek) , amelyekből a kiadó a templomi használatra való
tekintettel, részben el is hagyott egyetmást. A gyüjtemény gondos
kiállítását dallam-mutató, gyakorlati előadási útbaigazítás ok, zene-
történeti jegyzetek és .zeneszerzéstani elemzések teszik teljessé.
Ilyen gyűjtemények megjelenését magasra kell értékelnünk, mert
olyan előjátékokat tartalmaznak, amelyek a koráldallamok moti-
vumain épültek fel. Az igazán liturgikus korálelőjátéknak ugyanis
nem csupán hangnem, hanem zenei alapgondolat dolgában is szer-
ves kapcsolatban kell állnia .a rákövetkező közénekkel.

2'-
Lapunk július-auzusztus havi hangjegymel1éklete Franek Mel-

chior ném et zeneszerzőnek (1573-1639) »Az, ki jár kevélyen«
(»Wer sich selbst erhöhet«) szövegű, alig közepes nehézségű, négy-
szólamú vegyeskarát tartalmazza. A szöveget Lukács evang. 18.
r. 14. v.-e alapján alkalmaztuk. A perikopa-rendnek megfelelően ez
a karének a Szentháromság utáni 11. vasárnapra való. - A karének
után közölt orgona-kor álelőjáték a május-júniusi mellékletben kö-
zölteknek testvére. G.

Nyomatott Garab József könyvnyomdáiében, Cegléden


