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A Magyarországi Tanítóegyesületek Orsz. Szövetségének tavaszi
gyűlése Rill J. emlékének volt szentelve. A gyűlés előtt akartársak
csoportokba verődve rnindenféléről beszélgettek, mások meg csend-
ben a tárgysorozatot olvasgatlák. Láttam, mint az egyik is, másik is
újjávaj megbök ve a Rill nevet, kérdőleg tekintett szornszédiára.

En egy nagyobb csoportban álltam, mikor egyszer csak felém
fordult egy már nem egészen fiatal kollega és azt mondta: Kedves.
bátyám, kérlek, mondd csak, ki volt ez a Rill? Egy másik meg:
nagy bölcsen hozzátette: Nem államtitkár volt vagy ilyesmi? .

Ez az eset jut eszembe, mikor Schranz Mihályról akarok meg-o
. emlékezni. Rill tudvalevőleg a magyar tanítóság legnagyobbjai közé
tartozik, ő volt tulajdonképpen Nagymagyarország egész tanítóságá-
nak megszervezője és első vezére és ime, alig 60-70 év multán az
emberek mér megfeledkeztek róla.

Schranz Mihály nem volt tanítóvezér, de a mult század 70-es
éveiben, vagy is 60-70 évvel ezelőtt, eszméivel meg tudta rnozgatns
egész Sopront. A kisdednevelést és fiú kézimunkatanítást itt, majd
az ország más városaiban is meghonosította és ezeknek évtizedeken
át lelkes apostola volt. Ezáltal országos nevű ember lett. A, B, C-je
elterjedt az egész országban és a magas minisztérium megállapította.
hogya soproni iskola "a legtökéletesebb kézügyességi iskola az
egész országban". A milleniumi kiállításon a legmagasabb kítüntetést
az ország rokon intézetei közül egyedül neki ítélték oda.

A m. kir. minisztérium megbízta, hogya magyar kézügyességi
oktatást iskolájával és munkáival ő képviselje a brüsszeli kiállításon,
majd g párizsi világkiállitáson. Mindez történt 40-50--60 évvel ezelőtt.

Es, ime, arniker Schranz nem egészen egy évvel ezelőtt/meg-
halt, nagyon kevesen kísérték utolsó útjára. A 90 éves aggastyánt
kevesen ismerték már. Es akik ismerték, elfelejtetlék kiválóságait,
érdemeit, nem egyemberöltőre terjedő tanítói munkájának ielentö-

* A soproni felső evangélikus egyházmegyei tanítóegyesület tavaszi közgyű-
lésén tartott emlékbeszéd. .
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ségét. És akik emlékeztek rá, csak annyit tudtak róla, hogy magas.
szép szál ember volt. sasorral és sastekintettel. hogy lelkiismeretes,
pontos, körültekintő tanító volt; hogy örökké fúrt, faragott vagy kert-
jében dolgozgatott és hogy az utolsó négy évtizedben kerülte az
embereket és remeteéletet élt. .

Nagyjában ezt tudja a mai generáció Schranz Mihályról. Úgy
. tapasztaltam, hogyakartársak nagyrésze szintén nem tud sokkal
többet róla. Azért emlékeztern meg őróla a soproni evangélikus nép-
iskola ezévi értesítőjében és azért emlékeztern meg e helyen is, hogy
az ott elmondottakat kiegészítve, rámutassak pedagógiai rnunkássá-
gára. az igazi munkások megteremtése érdekében kifejtett tevékeny-
ségére, a soproni és országos eredményekre, hogy most a 40 év
távlatéből (t, i. 40 évvel ezelőtt vonult vissza a pedagógia és a tár-
sadalmi élet terén való szerepléstől) mérleget készítsünk egy sike- \
rekben és csalódásokban egyaránt gazdag tanítói életről.

Schranz Mihálv 1848-ban született Villámoson. Felsőlövö mel-
lett, Vasmegyében. Szülei és ősei földmívesek voltak. Mivel szülei
elszegényedtek, gazdasági cselédnek .szegődött. Mint ilyen, magán-
szorgalomból, nagy nélkülözések között végezte az Ú. n. előkészítő-
osztályokat és azután beíratkozott a felsőlövői tanítóképzőintézetbe.
hol szintén nagy nélkülözések árán jutott tovább és 1867-ben, tehát
19 éves korában, tiszta jeles eredménnyel tanítói oklevelet szerzett.
Első állomása Szt. Ruprecht volt Karintiában. Azután Felsőlövőre
került segédtanítónak. Innen Wienbe ment a Pedagogiumba, hol
Dittes tanítványa volt, majd Prágában volt tanító: 1871-ben a sop-
roni evangélikus gyülekezet hívta meg tanítójának. Akkor 24 éves
volt. Itt képességeinek és tudásának megfelelő helyre került és csak-
hamar magára vonta a gyülekezet és a város vezetőembereinek a
Iigyelmét. Úgyhogy .alíg 2 évi soproni szolgálat után Trefort Ágoston
vallas- és közoktatásügyi miniszter, ki akkor Sopron országgyűlési
képviselője volt, őt, az akkor alig 24 éves fiatal tanítót bízta meg a
svájci. népisolék és tanítóképzők tanulmányozásával.

Ugy Svájcban, mint később Németországban az ú. n. Fröbel-
féle gyermekkerteket és a kézügyességi oktatás ügyét tette beható
tanulmányozás tárgyává, főleg azonban a tanítóképzés ügyét és
erről beható jelentésben beszámolt a minisztériumnak.

Visszatérte után megalakította Sopronban a Gyermekbarátok
egyesületét, mely 1874-ben felállította Sopronban az első óvodát
(gverrnekkertet) és tanfolyamokat rendezett óvónők képzésére. Ugy
az óvodának, mint a tanfolyamoknak Schranz Mihály volt a lelke.

Schranz Mihály pedagógiai rendszerének alaptétele az' volt.
hogy a tanulők öntevékenység által szerezzék meg a szükséges és
előírt ismereteket. Azért mindenekelőtt öntevékenységre akarta szok-
tatni a tanulókat, hogy "a testet tevékenységben, a tagokat pedig
hajlékonyságban tartsa és a kezeket közhasznú dolgok elvégzésére
egyre ügyesebbekké tegye," miáltal a gyermekek a tanítandó dol-
gokról sokkal tisztább és biztosabb képet nyernek, mintha azok-
ról mások által összeállított szöveget kell beemlézniök, vagy az
egész órán át előadást és magyarázatot hallgatnak. Schranz Mihály
Svájcból Pestalozzi, Németországból Frőbel szellemét hozta magá-
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val illetve saját elgondolásának és lelkületének leginkább e két
nagy pedagógus és gyermekbarát pedagógiai rendszere felelt meg.
Nemcsak tantermének falán, hanem szivének mélyén is talált
helyet a szép jelige: Imádkozzál és dolgozzál! melynek támogatá-
sára oda illesztette a híres Pestalozzi rnondását : "A munka a leg-
főbb nevelési eszköz," valamint Fröbel hitvallását: "Az ember csak
azt érti meg teljesen, amit önmaga előállítani képes."

Schranz csakhamar belátta, hogy az akkor elfogadott nevelési
és pedagógiai rendszer mellett eszméit sem a népiskolában, sem a
középiskolákban nem tudja megvalósítani. Az egész művelt világ
akkor még Herbart hatása alatt állott, de Herbart idealizmusat
akkor már lassan formákba préselték és így megmerevedett az ú.
n. 5 formális fokban, melyek az öntevékenységet gúzsba kötötték
és már előre pontosan meghatároztak a tanító minden kérdését sőt
még a tanulók feleleteit is. ,

Schranz ebbe a merevségbe próbált életet önteni különféle
játékokkal. testgyakorlással és főleg kézimunkával. Ő maga faragott
betű ket, számokat, a gyerekek pedig összerakták azokat. Majd
mikor a gyerekek keze ügyesedett, a gyerekek gyúrtak és ollóztek
betű ket, számokat es rajzokat, hogy azokat ősszerakják. A homok-
térképet, amelyről a háború utáni nagy pedagógiai átalakulások so-
rán annyi szó esett, Schranz már a 70-es években használta nép-
iskoláink 3. [eányosztálvéban. Ha valahol hiány volt a felszerelés-
ben, vagy a szernléltetöeszköz gyűjteményben, műhelyében hamar
készült a pótlás, nehogy a szemlelet körül hiba legyen. Igaz, e te-
kintetben utólérhetetlen tehetség volt. A keze alól kikerült fa-, pa-
pir- és agyagmunkák, - különösen a farnunkék - csodálatot kel-
tettek mindenfelé, mint ahogy szép fekvésű, de nem a legjobb
talajjal bíró löverkertiében a legszebb paradicsom, paprika és egyéb
zöldség mellett a legpompásabb rózsák és dísznövények voltak lát-
hatók. Ma is még februártól decemberig mindíg találni ott virágot.
Nagy gyümölcsösében a viszonyainknak legjobban megfelelő gyü-
mölcsfák voltak. Sajnos, a legutolsó 15 évben testi gyengeség miatt
kénytelen volt ezt idegen kézre bízni, úgy, hogy ez a kert ma el-
szomorító képet nyúj t.

Minthogy a fentebb vázolt viszonyok miatt eszméit a népisko-
lában nem valósithatra meg, néptanítói munkássága mellett új mun-
katér után nézett. Folyton hangoztatta, hogy az akkori pedagógiai
rendszer a szellemi proletárság felé vezet. Mindenki holt ismerete-
ket, holt tudományt visz az iskolából, a gyakorlati pálvakon pedig
nincs ember és ha van, az az iskolából hozott elméleti tudással a
gyakorlati életben nem tud boldogulni. A testi munkától mindenki
irtózik, sőt azt szégyenli.

Schranz Mihály kezdeményezésére és buzgólkodás ára megala-
kult 1877-ben a soproni háziiparegyesület 'és ennek révén a házi-
ipari iskola, mely a 90-es évek elején átalakult slőjdiskolává. Bá-
mulatos szervező képességévei sikerült neki Sopron városának úgy-
szólván összes ve~etői köreit ennek az eszmének megnyerni. Magas-
rangú tisztviselők, bírák, tanárok, kereskedők éppúgy. .mint a nép-
iskolák, középiskolák és a tanítóképzőintézet tanulói örömmel és

'.
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lelkesedéssel öltölték magukra a zöld kötényt és állottak a gyalúpad
mellé, vagy készítettek karton- és papirrnunkákat.

Es ez nem volt szalmaláng, hanem ez a munkakészség és
munkaszeretet átszállt apáról fiúra és 20 éven át Schranz Mihálynak
ezen úttörő munkája rányomta bélyegét Sopron kulturájára és orszá-
gos hírű emberré tette. '.

Schranz Mihály azonban nemcsak tanított, hanem állandóan
tanult és továbbképezte magát. Résztvett Dániában a kopenhagai
slöjdtanfolyamon és három ízben járt Naásben, Svédországban, a
slöid klasszikus hazájában.

Irodalmi tevékenységet is fejtett ki: B,l- és külföldi folyóiratok-
ban szám os pedagógiai cikke jelent meg. Ugyszintén a helyi lapokba
is írt, hol cikkeivel főleg a gyermekkert és a kézügyességi iskola
iránti érdeklődést tartotta ébren. Bünker Rajnárddal kiadta "A kéz-
ügyességi oktatás fejlődési története" círnű munkáját; Laschober
Gusztávval ..Kleine Anleitung" és ..Módszertani utasítás" cím alatt
adott ki értékes vezérkönyve ket. A 'Jeusz-féle .Fibel'i-nek ő a szerzője.

Schranz az ú. n. szociális slőjddel ellentétben - mely anyagi
haszonra dolgozik - a pedagógiai-slőjd híve volt, melynek célja
érdeklődést, kedvet és szeretetet ébreszteni a munka iránt és így
elsősorban nevelési célok szolgálalában áll.

Sajnos es. iróniája a sorsnak, hogya soproni kézügyességi
iskola éppen akkor szűnt meg, mikor fejlődésének legmagasabb
fokán állott, mikor a fényesen sikerült milleniumi kiállítás és tan-
folyam után Schranz megbízást kapott, hogya brüsszeli és párisi
világkiállításon munkáival és iskolájával képviselje Magyarországot.
Kevéssel utóbb több lényegtelen ok miatt a soproni háziipari egye-
sület ellenkezésbe jutott a minisztériummal, minek következtében a
minisztérium megszüntette az államsegélyt. ami az egyesület és iskola
feloszlatását vonta maga után.

Az iskola feloszlatása Schranzol mélyen megrendítette, hisz
rnunkás életének egyik legszebb és nagy jövő elé tekintő intézménye
szűnl meg. Szűkebb határok között és saját felelősségére és kockéza-
tára ezután is tartott fenn egy slöidiskolát, Irígyeinek káröröme és
állandó burkolt támadása, .különféle csalódás és csapás és az év-
tizedeken át tartó megfeszített munka tönkre tette idegzetét. 1904-ben
olyan súlyos idegbántalmai támadtak, hogy nyugdijaztatását kellet!
kérnie. Vissza vonult löveri magányába, hol szeretett nejének és hű-
séges munkatársának halála után teljes visszavonultságban még 34
évig élt.

Hogy minden ingó és ingatlan vagyonát: 1 holdra terjedő Íő-

verél, 4 szobás lakóházzal és közel. 8000 P készpénzt a soproni
evangélikus népiskolára hagyományozta, arról beszámol az iskola
értesítőre. Jelen cikkemnek célja az, hogy rámutassák arra a gazdag
szellemi és lelki tőkére, melynek tulajdonosaivá minket a megbol-
dogult tett.

Mielőtt elbúcsúznánk tőle, hadd vonuljon el lelki szemeink
előtt a patriárchális kort ért. de most már neje oldalán porladó kar-
társunk alakja életének nevezetesebb stációin I

1. Ott látom Schranzot. mint pásztorgyereket. ahogy nap-nap



-után kihajt ja a rábízott állatokat a villámosi hegyek meredek lege-
Iöire. 8atyujában a száraz kenyér mellett füzeteket és könyveket
'rejteget. Ezekből tanulgat. ha marhái nyugodtan legelnek. Ha elfárad,
zsindelydarabokra betűket és alakokat farag, vagy ostornyelet és
pásztorbolot díszít. Ha tehette, mindíg olyan helyet keresett ki ma"
·gának, hol letekinthetett a Ielsölövöi tanintézetekre. Istenem, ha oda
járhatna ! Ez volt vágyainak netovábbja.

2. Két év mulva már Felsölővőn látjuk a jószívű Taucher-
családnál, mint ágyrajárót. Fizetni nem tud, de üres óráiban a gaz-
-daságban segít, vagy a gyerekekre vigyáz és játékokat készít nekik.

3, Egy másik kép! Megint 2 év múlva a vizsgák után egy 17
-éves cingár, sápadt diák jelentkezik a felsőlövői tanítóképző igaz-
·gatójánál és bejelenti, hogy tovább nem bírja a nélkülözéseket; se
könyvet, se tanszert nem tud venni. Eljött köszönelet mondani az
-eddig élvezett jótéteményekért és búcsúzik, mert megint elmegy
gazdasági munkásnak. Az igazgató megnézi az anyakönyvet : csupa
jeles. Nem szól semmit. átmegy a szomszéd tanári szobába és nem-
sokára visszajön egy 35 frt-ról szóló váltóval, melvet az igazgató és
két tanár írt alá. Ezen váltó szerint Schranz Mihály képzős az isko-
lai pénztárból 35 forintot vehet fel tanulmányainak folytatására. A
tanári kar jótáll, míg Schranz visszafizeti.

4. Egy nagyobb ugrás! A nem régen felállított soproni házi-
ipari iskolában .nagy a sürgés-forgás. Esteledik. A munkatermek
.ajtajai nyílnak, a diákok elrakjak a szerszámokat rendbe hozzák a
helyiségeket, levetik a zöld kötényeket és friss testtel. víg kedéllyel
indulnak hazafelé. Már jönnek a felnőttek, az élükön dr. Bognár
Géza főügyész, a pénzügyigazgató, azután egy csomó hivatalnok,
tanár, tanító, Felveszik a kék zubbonyt, erre a zöld kötényt. Az
egyik részük a gyalúpadok rriellé áll, a másik a karton rnunkák 'asz-
talánál foglal helyet. Ott várja őket egy magasnövésű, körszakállas
fiatalember, feltűrt ingujjakkal, 'zöld kötényben egy-két segéderővel.
A fiatal, alig 31 éves tanító köszönti a minden szavára felfigyelő
-őreg tanítványait. Megnézi a szerszámokat, a munkát, a további
munkára kiadja utasításait. Azután kezdődik a munka, olyan kedvvel
és igyekezettel, mintha ebből kellene megélniök. Aki ezt az intéz-
ményt Sopronnak adta és vezeti, nem más, mint Schranz Mihály
soproni tanító, a kézügyességi iskola igazgatója.

5. 1896! A milleniumi kiállításon megjelenik a kereskedelmi és
kultuszminiszter. Kiosztják a díjakat. A bírálóbizottság elnöke meg-
állapítja, hogyakézügyességi oktatás terén az egyedüli 1. díjat a
soproni kézügyességi iskola és annak igazgatója, Schranz Mihály
nyerte el, azzal az indokolással, hogy a bizottság egyhangú ítélete
szerint a soproni iskola "a legtökéletesebb kézügyességi iskola
hazánkban" .

6. Két év mulva. Árverés' Sopronban. A soproni házi-ipari
iskola felszerelését eladják a legtöbbet igérőnek. A licitálók az ismert
árverési hiénák, akik már előre örülnek az olcsó falatnak. Ma azon-
ban nagy csalódás éri őket. Akármennyit igérnek, még sem jutnak
1 darabhoz sem. Az egyik sarokban áll egy őszülő férfiú, lehor-
-gasztott fővel, ki mindent megvesz. Egy kis vagyont költ erre.
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Azután hazamegy és ír 2 levelet: egyet a tanítóképzőintézet,

a másikat az evangélikus népiskola igazgatóságának. amely szerint
a volt kézügyességi iskola felszerelését e két intézetnek ajánlotta fel.
mint ajándékot. Csak egynehány darabot tartott meg magának. Azt
hiszem. nem kell mondanom. hogy ki volt ez a férfiú.

7. A háború utáni inflációs években egyszer a Faberrét felé
. mentem. A város a háború alatt kiirtotta az erdőt és az irtásokon
a filvet eladta. Kora reggel volt. Láttam. hogy az egyik parcellát
egy öreg ember kaszélja, kinek külseje azonban már messziről
rnutatta. hogy nem paraszt. Mikor közelébe értem. láttam. hogy az
öreg Schranz az. ki a legnagyobb szakértelemmel. nyugodtan végezte:
ezt a munkát. Beszélgettünk. A többi között a következőket mondta:
"Mindíg azt tanítottam. hogyakézimunkánál mindíg a munkának
etikai oldalára helyezzük a fősúlyt. A gyermek szeresse a munkát
erkölcsi értékéért. nem hasznáért. Most azoban a munka hasznát
is élvezern. Mert ha nem értenék ilyen munkához, már régen el
kellett volna adnom löverernet, a lövetért kapott pénz azonban 1
év alatt teljesen semmivé vált volna és én ma a legjobb esetben
a szegényápolásban lehetnék." Igaza volt. A háború utáni években
kis nyugdíjábel és munkája által 12.000 P-t takarított össze. Ebből:
egy Müller nevű fiatalember. aki gondját viselte életének utolsó
éveiben. 4500 P-t kapott. míg a többit. valamint házát és löverét
- mint már említettem - iskolai célokra hagyományozta.

8. Rendes időközökben Altdörfer Viktor nyug. karigazgató és
én látogattam meg. Más valakit nem igen fogadott. A mult év
tavaszán már lehetett látni, hogy napjai meg vannak számlálva. A
lakása elötti 2 nagy hársfa éppen zöldelőben volt. mikor beléptern
hozzá. Ott állt a kertjében és gyönyörködött a tavasz ébredéseben
-,- immár 90.-szer. Kifejezést adtam annak. hogy milyen gyönyörű
a világ most itt nála kinn. ..Igen". mondta. ..Isten kezét itt. most
lépten nyomon lehet látni." Beléptiink a szebába. Iróasztalán a
többi között egy naptárt. egy Új-testamentumot és a "Kosmos"
kiadványait láttam. Rámutatva az egyik nyitott Kosmos-füzetre. hol
a csillagászati köldfoltok ábrái voltak láthatók. odaszóltam az
aggastyánnak: "Kedves kollegám. On -:- úgylátszik - nemcsak a
kertjében keresi az Istent. hanem elképzelhetetben távolságokban
is [" Az öreg erre azt mondta a köldfoltokra tekintve: "Nekem nem
kell keresn em az Istent. nekem meg is van" és a szivére mutatott.

Kedves Kartársak I Ime. csokorba próbáltam kötni Schranz
Mihálv szellemi hagyatékát. Ebből a kincsből mindenki vehet. ez.
soha kevesebb nem lesz. Hanem minél többen és többet veszünk
belőle. annál inkább gyarapszik és áldása mindíg szélesebb körökre
terjed.

Mindennemű biztosítási szükségletünket (élet, ..fűz, betörés, jég kár,
baleset. autó. szavatossági stb.) az Eötvös-Alap Onsegélyző és Család·

jóléti Osztálya útján elégíthetjük ki a legelőnyösebben!
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Egy evangéliumi nevelési rendszer.
Irta : dr. Garai József soproni evangélikus tanítóképző-int. tanár.

(F olytatés.)
A személyiség. fogalmának megérteséhez szükséges, hogy az

egyéniség fogalmából induljunk ki. Az egyéniség és .személyiség
között különbséget nem igen szoktunk tenni. Megállapítja össze-
hasonlító nyelvi és nyelvtörténeti alapon azt, hogy az indogermán
nyelvek is synonim szavakként használják e két szót. [yelvész-
kedő hajlama nagyon jól ki tűnik e vizsgálódások közben. »Az egy-
magában való lét, a végső immár el nem választható, tehát va-
lóban elemi lét nyer kifejezést az individuum szavában.ev" A ma-
gyarban az egyéniség »e sajátos életnek alanyát és forrását .az
»Enc-ben, tehát a lelki lényben mutatja be éspedig mint osztatlan
egyben«.58 Ezért állapítja meg azután azt, hogy az egyénis-égre
vonatkozó szavak mind formális jelentőségűek és azt jelentik,
hogy az egyéniség »egy sajátos lelki életnek minden mástól meg-
különböztethető alanya és [orrásaes" A »személviség szava már
nem tisztán formailag jelzi az oszthatatlan egy élő, sajátos lényt.«6o
Az indogermán modern nyelvek legtöbbje a latin persona szóval
lejezi ki a személyiség fogalmát. A persona nem kész állapot, nem
a természet által adott valami, mert ez az individuum. »Hogy az
individuum -: porsonává váljék, ahhoz szükséges, hogy .?Z az
individuum, mint egyéniség -- belső rezgésbe jusson, hogy e rez-
gés ne szoruljon a belső világra, hanem mint a bensőség megnyi-
latkozása hangban is törjön ki, átalakítsa ezt az egyént, úgy hogy
arca azéletszáepét, [ellemét tiikrözze.«61 A magyar személy szó
etymológ'iája arra a megállapításra viszi Schnellert, hogy a »sze-
mély oly egyént jelent, kinek szeme, arca, egész lénye felki életét
jeUemzően állapotilag visszatiihrözies? Ha pedig az egyéniséget
a személyiséggel egybevetjűk, akkor azt mondhatjuk, hogy » 1íg
az egyéniség formai jelentőségű, a létnek immár szét nem választ-
ható végső elemére, végső sajátos élettényezőjére, forrására me-
-gyen vissza, anélkül, hogy annak tartalmáról szólana: addig a
persona, lice, személy - íly külön, önmagában sajátos létező
»Enc-t feltételez, s ettől megkívánja azt, hogy benső meghatottság
alatt álljon, mégpedig annyira, hogy ez a ható ténykedés, ez a
történés azarcban, a szemben állapo ti, állandó kifejezést is nyer-
den.«63 A szellemi élet egyéni voltát sem a senzualizmus, sem az
idealizmue, sem a materializmus nem tudhatja megmagyarázni,
mert a végső okok megmagyarázásánál mindegyik megakad. Az
egyes egy határozott valami, de nem áll önmagában, hanem egy
ezerves egésznek a része is egyúttal. Ha az egyes fejlettebb, akkor
jobban látható a kölcsönhatás közte és a közösség között. E köl-
csönhatás alapján. minden egyesnek meghatározott helye van az
egészben, és így semmi mással össze nem cserélhető, össze nem
téveszthető. Igy az egyet> »magábanálló egy-énné válik, aki fela--
datában az ő én-iségét tételezi: s így igazán egyénnek bizonyul
be. Az egyén tehát végre is Isten teremtő, a mindenséget létében
ks fejlődésében fenntartó ténykedésének eredménye s mint ilyen
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egy-egy isteni célgondolatot képvisel az isteni gondolatok egy-
séges egészébenx.vs Az áll tehát, hogy »az egyéniség Isten teremtő
ténykedésének műve«.65 És mint ilyenre van nagy hatással az
öröklés, a környezet, család és társadalom. Ez már tulajdon-
képen a személyiség kialakulásáhcz tartozik.. mert az »egyéni-
séggel, mint késszel állunk szemben; a személyiség ellenben lesz«.66'
A személyiség nem azonos a jellemmel. »A személyiség a történés
útján kialakult jellemet kíván ugyan; azonban kivánja azt is,
hogy az a ténykedő egyén a történeti hatalmak hatása alá ke-
rüljön, hogy betaglalódjék eme történeti Éniségek keretébe.ev"
Az egyéniség fejlődés útján válik személyiséggé. Amikor termé-
szetesen a közösségbe beilleszkedik,kell, hogy ahhoz alkalmaz-
kodjék, erejét a köz építésére használja fel a szeretet élvénél
fogva. Tehát »az ;egyéniség a szeretet szolgálatában lesz még
csak igazán isteni célgondolatot megvalósítóegyéniséggé, avagy
egy szóval személyiséggé«.68 A személyiségnek »erőfor7ása Isten,
a mindenséget átható isteni szellem; a személyiségnek érvénpe--
sülése a sajátos tevékenység útján felépülő szeretetnek országa«.6!t·
Ez nem egyéb, mint Istennek országa és »a személyiség elvének.
győzelme az igaz ihumanízmusnak, Isten országának is győzel-
me«.70 Az egyéniség, »csak .akkor lesz személyiséggé, ha az egész-
nek nemes rendeltetése, isteni célgondolatja megvalósításában sa-
játos szervként működik .közre s éppen e szolgálatban ethisálja
egyéniségét, változtatja át . egyéniségét személyiséggé«."! Vagyis
»rz személviség nem egyéb, mint etizált és tudatra emelt egyéni-o
ség«.72 A nevelés célját pedig ezzel kapcsolatban a következőkben
'adja: »személyiséggé nevelni az: egpéniséget.: ez ia nevelés sum-
mája«.73 Az egyéniség etizálása személyiséggé 3 történelmi hatalo.
mak munkája. A személyiséggé válás tehát .a nevelésnek célfo-
galma. Szerinte: »3 nevelésnek feladata azon ön- és céltudatos
'):nunkásságban áll, amelynek ,alapján az egyes ember a tiszta eniség.
álláspontjára, emelkedik vagyis valláserkölcsi jellemmé fejlődik.
A nevelés célja tehát a tiszta eniség álláspontjára való felemel-
kedés vagyis - erkölcsi jellemmé való fejlődésc.t+ Tettamanti meg-
állapítása szerint Schneller a személyiség fogalmát részben a
tiszta éniség álláspontjával, részben pedig a valláserkölcsi jel-
lemmel azonosíbja.t> Két fontos jegy különbözteti meg az egyé-
niséget a személyiségtől. »Az egyik az egyéniség alakulásának ki-
fejezetten a valláserkölcsi cél felé való irányulása, a másik pedig
ennek a kifejlődésnek tudatos, ható munkássága által való elő-
,segítése, illetőleg szándékos befolyásolása.«?" A személyiség mint
vallási -és erkölcsi tekintetben fejlett egyéniség szolgálja az egé-
szet, a közösséget. Annyiban értékes, annyiban keletkezik, ameny-
nyiben a közösségnek hasznára van. Értékes jegye a közösségbe
tartozás. Ez azonban nem jelenti azt, hogya személyiségben az
individuális, az egyéni jellemvonások nincsenek meg. Meg kell
bennük lenni és ez az, ami értékét még jobban emeli, mert a sze-
mélyiség a közösségnek »sajátos«, azaz egyéni és nem uniformizált
része, tagja. Az erkölcsi törvények szolgálása természetesen jel--
lemző a személyiségre,.a közösségi élethez is feltétlenül hozzá-



tartozik. Schneller többször összehasonlítja az egyéniségnek sze-
mélyiséggé való válása elméletét Ostwaldnak, az energetizmus
nagynevű megalapítójának, az egyéniség kialakulásáról szóló el-
méletével.

Hogy Schneller a személyiség fogalmának lényeges jegyévé
teszi a közösség szernpontjából való megfelelést, de amellett nem
akar hallani az uniforrnizálásról, hanem a személyiségnek is »sa-
játos« voltát hangsúlyozza, evvel eltünteti .azt az ellentétet, amely
a legtöbb nevelői rendszerben fennáll az egyéni és társadalmi
szempontok nevelőértékét illetőleg. Hiszen ha az emberi egyé-
niség az isteni celgondolat birtokosa, akkor is csak úgy szol-
gálhatja a közösséget, csak úgy válhat annak javára, ha az
isteni célgondolat »az ő sajátos formájához hasonulva s ettől
meghatározottan él és tevékenykedik bennec.?? Az egyéni és társa-
dalmi szempontok szokásos ellentéte nem indokolt. »Míg az egyesek
léte, vagyis kölcsönhatása a mindeneket egybetartó egységet, mint
a kölcsönhatás lehetőségének feltételét kívánja, a fejlődő egység
a folytonos individualizálást, azaz a végtelen számú egyeseket.
Igy tehát a mi álláspontunkon amaz ellentétet, amely az egyes és
az egész felfogása közt ... létezik - mi nem Ismerjük el; sőt, el-
lenkezőleg, az egyes, mint egyéniség, s másrészt' az egész, mint
szervezet egymásra utalnak, korrelát fogalmak, amelyek a tökély
és érték szempontjából annál magasabbra emelkednek, minél in-
kább individualizálódik a szervezet s minél inkább van viszont
az individuum az egésznek szelleme által - de sajátosan - az ő
sajátos természete által meghatározva.c" Az egyén értékessé csak
a közösségben válhat és annak értékét viszont az egyén értékessége
is emeli.

Ily rövid terjedelmű ismertetés ben nem adhat juk Schneller
rendszerét minden oldalról teljesen megvilágítva, mégis ezen a
helyen kell rámutatnunk arra, hogy míly mélyenjáró különbségek
mutatkoznak Schneller és Imre Sándor személyiség-fogalma kö-
zött. Itt elegendő, ha e téren vallott felfogásuk legfontosabb .különb-
ségét megemlítjük: a személyiség kialakulásának útja nem u. az
mindkét elmélkedőnél. Imre szerint..t? »Jellem tekintetében az em-

. berek három csoportra oszlanak. Egyik csoportban vannak azok,
akiknek cselekvéset az ösztönök... kormányozzák... ez az önzés
foka. A második csoport tagjai már tudják, hogy bele .tartoznak,
az emberi" közösségbe... ezek igyekeznek eleget tenni a közös-
ség életét szabályozó törvényeknek, . .. ezzel megóvják magukat
zavartól, kellemetlenségtől, sőt külső elismerést is szereznek; ez az
alárendeltség, az utilizmus, a kényszerű alkalmazkodás foka. A
harmadik csoport tagjainak cselekvéséhen a személyes megfontolás
és elhatározás a döntő s a döntésben megállapodott elvek .az
irányadók . .. ez a fok a szándékos és sajátos alkalmazkodás, az
ideálizmus, az autonómia Ioka.« A harmadik csoportba tartozó
ember végighaladt a fejlődés egész fokán, vagyis: »1. kialakult
egyénisége, 2. van jelleme, 3. ez a jellem erkölcsös jellern vagyis
ez az ember teljesen kifejlett, határozott, tudatos és nemes egyé-
niség. A fejlődésnek az a végső eredménye: a kiművelt ember,
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a személyiség.cw Ezzel szemben vizsgáljuk meg röviden azt, hogy
Schneller rendszerében a személyiség kifejlődése milyen utat kö-
vet? Egyet mindenekelőtt megállapíthatunk e fejlődéssel kapcso-
latban. Nevezetesen azt, hogy Schneller párhuzamot von az egyén
és az egész emberiség fejlődése között. Mert szerinte az .egész
emberiség éppúgy , mint az egyes ember »fokozatok egymásutánjai-
nak genetikus során megy végig, míg tökéletessé válik.«81 A sze-
mélyiség mint érzülethöZ fakadó és csakis az érzületi gyökerekben
megismerhető erkölcsi viselkedési forma, nem önmagától áll elő,
hanem ráhatásnak, fejlesztésnek, vagyis nevelésnek az eredménye.
Fejlődés szerinte magában foglalja azt is, hogy az alakítás tuda-
tos, továbbá azt is, hogy csak erkölcsi fejlődés az,. amit legszoro-
sabb értelemben ezalatt értünk. Az értékek fejlődese voltaképpen
az ember Iejlődése. »A személyiséggé, a sajátosságában feltétlen
értékű, valláserkölcsi egyénné nevelés szándéka nem egyéb, mint
a világrend végső értelmét megvalósítani segítő akarat. Amikor
tehát a nevelés céltudatos hatással alakítja az egyéniséget szemé-
lyiséggé, nem tesz egyebet, mint a világrend ontológiai értelmét
magáévá téve arra törekszik, hogy ezt az egész szolgálatába .ren-
delt mind sajátosabba válást tudatossá tegye az egyénben: a kauzá-
lis világrend gyermekét az egyedül létező teleológiai világrend
részesévé, szervévé avassa.e= Érdekes mindenesetre az, amit Tet-
tamanti is megemlít, hogy az egyéniség és a személviség a fejlődés.
folyamán úgy szerepel Schnellernél, mint az érzéki és a tiszta En,
Akkor azonban, amikor a fejlődési fokozatait megadja, nem kettő,
hanem három íly állomást vesz fel. E fokozatok: 1. Az érzéki éni-
ség foka, 2. A történeti éniség foka, 3. A "tiszta éniség foka. Ezek·
nek az egymásutánjuk is. Nézzük ezeket.

1. Az érzéki éniség foka. Jellemzi e fejlődési fokozatot ·az
egoizmus, az önzés. Az Önző célja önmagában rejlik, minden, ami
rajta kívül áll, az csak eszköz. Etikai értékirányzata az eudaimo-
'nizmus és az utilizmus, Legfőbb jónak, értéknek vagy azt tartja,
ami az egyéni boldogság javára válik, vagy pedig azt, ami hasznos.
»Az érzéki ember véletlen, önkényes jellegű, a társadalmat vagy
nem ismeri vagy el nem ismeri. Ezért is egyedül értékes az egyes
önmagában s minden más minden kivüle létező vagy semmis vagy
csak eszköz. Jó előtte az, ami érzéki természetének megfelel, tehát
a kellemes, a hasznos, rossz, ami ezzel ellenkezik, tehát a kelle-
metlen, a káros.«83 Az emberiség fejlődésében ennek megfelelő
fokozat »a természeti vadságban élő halász- és vadásznépek, az
emberiség e gyermekei, fetischistikus és schamanisticus gondol-
kodás ukkal. «84

2. A történeti éniség foka. Ezen a fokozaton az altruizmus az
ember erkölcsi életének vezető elve. Az ·egyes lemond önértéké-
ről és a közőst tekinti célnak. A közösségben viszont az egyes
nagy jelentőségét elveszíti és eezközi jelentőségre sűlyed. Az egyest
az engedelmesség parancsa' vezeti e fokon. S mivel »itt .a köznek
megfelelő s jogos, az akarat törvényszerűsége« a szabály, az egyes
»az ambició rugójával választja és érvényesíti a köztudatban élő
szokást, törvénytc.w »A torténeti hatalom szelleme amint az a
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család, a társapalom ezen őssejt je alapján a község, a nemzetiség,
a nemzet, az állam, az egyház, a társadalmi osztályok stb. szerve-
zeteiben nagyra nőtt: a történeti hatalom szelleme ezen történeti
éniségnek álláspontján az egyesegyedül értékes.cs"

3. A tiszta éniség foka. E fokon a szeretet .~örvénye az ural-
kodó. Ezen 'elv adja az ember tudatára, hogy »az emberiségnek,
Isten or-szágának vagyunk sajátos szervei s így akaratunkat a
lelkünkben élő törvény, a sajátos isteni célgondolat vezér-li. Ezen
a fokon az akarás és cselekvés benső szükségessége tehát .igaz
szabadság«. »Az egyest a maga sajátosságában csakis fejlődésében
s mással összehasonlítva ismerjük fel. Ezért is a genetikai .és
összehasonlftó módszer uralkodik teoretikai tekintetben .ezen az
állásponton.cs? Az emberiség fejlődésében ezen fokozat Krisztussal
jelentkezik. Krisztusnak feltétlen nagy középponti »jelentősége az
ethikára nézve abban áll, hogy az ő személyiségével és életével
lépett be az ethikai fejlődésbe a szerves egészen belül érvényesülő
egyéniség elve, mint feltétlen értékű«.

Ami pedig az egyes fokozatokon az egyén és a közösség vi-
szonyát illeti, arra a következőket lehet megállapítani. Az érzéki
éniség fokán az ember csak mint ~gyes jön tekintetbe, a történeti
éniség fokán, mint a történeti hatalomnak egy tagja, a tiszta éniség
fokán pedig az egyén a közösségnek egyéniesült tagja.

A nevelésnek pedig az a célja, hogy a nevelendőr a fejlődés
harmadik fokára, a tiszta éniség fokára vezesse, hogya növendék
személyiséggé váljék. Ezt a következő módon érhetjük el:

a) A személyiséget keressük a növendékben, keressük a leg-
kisebb gyermekben. E célból meg kell ismerni a gyermek otthoni
környezetét, családját, hogy lássuk meg, milyen hatások érik?
Szeretettel kell foglalkoznunk a gyermekkel, annak lelke csakis
így nyílhat meg előttünk.

b) A nevelőnek is személyiségnek kell lennie, »mert minden
tárgyi tényező és oktatásmódszertani eljárás mellett legfontosabb
a nevelés alanyának személyi hatásae.s? Ezért fontos az, hogy min-
den nevelő illeszkedjék bele a kultúrmunkába, mint egy rész az
egészbe, de a maga sajátos egyéni helyét is találja meg a kö-
zösségben.

c) Az oktatás anyagánál is fontos a személyiség elve. »Igenís
azt kívánom, hogy az oktatás anyagát is a személviség elve ha-
tározza meg.«90 E célból a történet tanításának fontosságát hang-
súlyozza .. Evvel azután a többi tárgyak is megfelelő kapcsolatba
hozhatók:

Főbb vonásokban végigtekintettünk Schneller rendsz erén, mely-
nek jelzőjéül méltán adhat juk az evangéliumi szót. Abból indult
ki, arra épített. Olyannyira hozzátartozik az evangélium rendsze-
réhez, hogy anélkül fel sem építhette volna, de életéből követke-
zik az is, hogy más rendszert nem is alkothatott. Dér Miklós
Schneller rendszerének alapvonásait a következőkben látja: 1. val-
lásos jelleg, 2. teljesség, 3. a rendszernek egyetlen egy elvből, a
személyiség elvéből való levezetése.

Amit itt adtunk Schnellerről, nem lehet teljes, hiányzik minden-
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honnan a részletezés, továbbá a történeti hatalmakról és az iskola-
szervezetről vallott felfogásának ismertetése is. Mégis a mai ne-
veléselméletre és gyakorlatra vonatkozólag is értékes tanulságokat
vonhatunk le rendszeréből. Ezeket nagyon találó módon állapította
meg Németh Sámuel= és az itt következő megállapításokat töle
vesszük áto

Melyek azon időszerű gondolatok, melyek rendszeréből kö-
vetkeznek?

a) »Az az irányzat, amely az individualizálásokat nem akarja
megtűrni, mely az oktatásban az egyformaságot kívánja. ,nem felel
meg a magyar nép terrnészetének.«

b) Az állami tanárképzőkből és tanítóképzőkből kikerűit leg-
több tanár és tanító az egyházra és annak intézményeire bizonyos
kicsinyléssei tekint. Ezért Schneller leghelyesebbnek azt tartaná,
ha .az egyház maga venné kezébe nemcsak a tanítóképzést, de a
tanárképzést is. »Hogy ez a kérdés most nincsen kellőképpen meg-
oldva, mutatja az egyetemes tanügyi bizottságnak egyik javaslata,
mely szerint a tanárok részére éppen egyházi szempontból külön
tanfolyam tartását tartja szükségesnek.«

c) A tanítási módszerre vonatkozólag megszívlelendő gondo-
lata, amely éppen az osztályfoglalkoztatás« ellen szól az, hogy ezt
nem szabad túlzásba vinni, mert szükséges az, hogy a tananyag-
nak egy része, mint egész jusson a növendék lelkébe.

Schneller István eltávozott az élők sorából. A személviség és
a szeretet nagy magyar pedagógusa befejezte földi pályafutását.
Lelkének szeretetteljes, meleg sugara azonban közöttünk maradt.
Itt maradt, hogy hirdesse .az evangélium dicsőségét, vezető érték-
szerepét az.-emberi élet minden megnyilvánulásában és így a ne-
velésben is.

JEGYZETEK. 1. Beszéde megjelent a Nevelésűgyi Szernle Ill. évf. 2. sz. 49-50.
o., s a következő számban saitóhibák miatt újból megjelenI. - 2. Kemény Gábor:
Non omnis mortuus est. (Emlékezés az élő Schneller Istvánra.) Nevelésügvi Szemle
Ill. évf. 2. sz. 51. o. - 3. U. O. - 4.Dér Miklós : Schneller István pályája és peda-
gógiai munkássága 9. o. - 5. Fináczy E.: Neveléseiméletek a XIX. sz-ban. 6. o. -
6. U. O. - 7. U. o. 7. o. -8. U. o. 6. O. - 9. Paedagógiai dolgozatok l. 66. O. -

10 Megemlékezés Beyer Jánosról 10. o. - 11. Mint 9.82. o. - 12. Jézus Krisztus a
nevelés elve 39. o. -- 13. U. o. 36. O. - 14. Tagore : Az élet megismerése 91. O. -

15. Paedagógiai dolgozatok II. 25. o. - 16. Vom morelpádagogischen Congress in.
London 5. o. id.: Tetlamanti: A szernélyiség nevelésének magyar elmélete. Schneller
István rendszere. 117. o. - 17. L. 12. 1-2. o. - 18. L. 9. 67. o. - 19. Ped. Lex.:
Schneller 1. - 20. 5. 39. o. - 21. U. o. 40. o. - 22. U. o. - 23. U. O. 43. o. -
24. U. O. 53. o. - 25. U. O. 56. O. --: 26. U. O. 59. o. - 27. L 4. 15. o. - 28. L. 9.
69. o. - 29. L. 5. 53. O. - 30. L. 9.83. o. - 31. U. O. 175-176. o., az idézet ezen
alakja Dér i. m. 21-22. o-án is megtelélhető. - 32. L. 9. 8-9. O. - 33. U. 0.64.1.
- 34. L. 4. 30. o. - 35. U. o. - 36. Árpássy : SchneIIer István. Néptanítók Lapja.
72. évf. 5. sz. 163. O. - 37. Az értekezés megjelent az Országos Evangélikus Tanér-
egyesület Évkönyve az 1936-37., 37-38. évekről 1-9. o. - 38. Imre: Neveléstan
45. o. - 39. L. 12. ll. o. - 40. L. 9. 74. o. - 41. Tettamanti i. m. 110. O. - 42.
U. o. 111. o. - 43. U. o. - 44. L. 12. 34. o. - 45. L. 41. 111-112. O. - 46. U. o.
- 47. Nevelés Tudományi munkák keletkezése. ·Magyar Paedagógia 1913.255. o. -
48. L. 41. 115. o. - 49. L. 12. - 50. Egyéniség-személyiség. Magyar Paedagógia
1906. 137. o. - 51. U. o. - 52. U. o. - 53. U. o. 138. O. - 54. L. 4. 46. o. - 55.
L. 4. 48. o. - 56. L. 50. 138. o. - 57. U. o. - 58. U. o. 139. o. - 59. U. o. 14. o.
- 60. U. o. - 61. U. o. 141. o. - 62. U. o. 142. O. - 63. U. o. 144-146. 0.-

64. U. o. 151. o. - 65. U. O. - 66. U. o. 152. o. - 67. U. O. 153. o. - 68. U. o.



Wimmer Gottlieb, Ágostorr
a felsőlövői evangélikus tanintézetek alapítója.

Irta . Tállvaí Isiván. (Beleiezés)

Wimmer nemcsak nagy volt.: mint ember. de nagy volt. mint
ihazafi is. Mintaképe lehet s legyen is örökké világító mintaképe
idegenajkú honpolgárainknak a hazaszeretetben s a haza iránti
.áldozatkészségben !

Végezetre emlékezzünk még meg irodalmi munkásságáról.
Kurz Sámuel a könyvében Wirnrner következő műveit sorolja fel:

Liturgie für die ev. Kirche. Leipzig. 1829.
Neuestes Gemaide von Afrika.Wien 1831-32. (In Schütz: Allg.Weltkunde)

.. Ausfralien.Wien 1832.
"Amerika, n - " "

.. .. der europ.Türkei u. Griechenl. 1833. .. .. ..
Kosmologische Vorschule für Erdkunde. Wien 1832. (Schütz.)
Vollstandige Gesch. der Erdkunde. Wien 1833. (Schütz.)
Die Enthüllung des Erdkreises. Wien 1833. KarI Gerold.
Über die Barmherzigkeit Gottes. Güns 1835. Reichard.
Hausaltar christlicher Andacht. .. 1835. ..
'Gebetbuch für ev. Chrislen. Güns 1845. Reichard (az előbbi új kiadása)
Gesch. der geogr. Entdeckungsreisen. Wien 1838. (Enthüllung des

Erdkreises új kiadása.)
Das ödenburger Komitat. Wien 1840. H. F. Müller.
Das Abaujvárer Komitat. ...
Die Sonntagsfeier. Bremen 1851.
Was ist die Bábel. Bremen 1852.
Pabstthum und Christehtum. Bremen 1854.
Der Antichrist. Bremen 1855.
Ehrenret!ung der seI. Jungfrau Maria. Bremen 1855. •

Dr. Magyar Győzö még egy. 1863-ban. tehát Wim mer halála
évében megjelent könyvéröl is tesz említést "Bibliai órák" CÍmen.'

Wimrner, mint látjuk, hatalmas irodalmi munkálkodást fejtett
ki. e téren is Luther követöie volt. A földrajzi munkái hatalmas
köletek. Az Enthüllung des Erdkreises pl. 131 iv. A Törökországról
:s Görögországról írt könyve 271/2 iv. Kegyelettel őrzöm Wimmer
..Geschichte der Erdkunde" -jának egyik kötetét. amely 376 oldal.

A Wimmerrel foglalkozó irodalomból még megemlítjük a kö-
vetkezö rnunkákat : Kiss A.: Adalékok Magyarország nevelés- és
oktatásügyi történetéhez (1874.-92-100. Komis: A magyar műve-
'lődés eszményei 1777-től 1848-ig. Il. 152. Szinnyei: Magyar irók
XIV. 1570-1.

Il.Y nagyok. .mint Wimmer s társai emléke, Missuray Krug Lajos,

154. o. - 69. U. o - 70. U. o. 155. o. - 71. U. o. - 72. L. 9. 21. o. - 73. Tár-
-sadalrni nevelés. Bp. Szemle 1912. 385. o. - 74. L. l l.. 12. o. - 75. Tettamanti i.
.m. 125. o. - 76. U. o. - 77. U. o. 129. o. - 78. U. o. - 79. Imre i. m. 61. o. -
.80. U. o. 62. o. - 81. L. 4. 37. o. - 82. L. 75. 132. o. - 83. L. 9. 14. o. - 84.
U. o. - 85. L. 75. 135. o. - 86. L. 9. 15. o. - 87. L. 85. - 88. L. 9.17. o. - 89.
.Árpássy I. cikke. - 90. L. 9. 45. o. - 91. L. 37.
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a kiváló író s költő szavaival: fészket kell. hogy rakjanak a szívekbe-
s ... megszületnek majd újabb hősregék, mert magukbaroskadt,
tépettlelkű magyarok róluk mesélgetnek fiaiknak.

A szeretet nevelő ereje.
Dr. Márok Jánosné előadása a "Pestm.-i ágo hitv, ev. középegyházmegyei tanító,

egyesület Albertin tartott évi rendes közgyülésén.

Pál apostol szavaival kezdem előadásomat. ..Ha emberek. vagy
angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen énbennem, olyanná
lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom".

A tanító. ha hivatását nemcsak kötelességből gyakorolja, hanem
a gyermekek iránti szeretetböl, akkor tág tere nyílik a szeretetnek,
mint ideális nevelő eszköznek fegyelmező és vonzó erejéről meg-
győződnie. Ennek természetesen első feltétele az, hogy a tanító ban
szeretet legyen, mely nélkül. ha angyalok nyelvén szólna is iskolá-
jában, munkáiának eredménye olyanná válnék, mint a zengő érc,
vagy mint a pengő cimbalom. .

Mint ahogyanövényeknek szükségük van bizonyos életfeltéte-
lekre, hogy fejlődni tudjanak, úgy az iskolába járó gyermekeknek
is' szeretetre van szükségük, mint éltető erőre, hogy iskolai kötelezeft-
ségeiknek - melyeket képességeikre való tekintettel a tanterv szá-
mukra előír - eleget tehessenek. A társadalomnak munkás, vallá-
sos, emberséges és jellemes egyéniségekre van szüksége. Lelki épség,
szellemi erő nélkül nehéz boldogulni, de a jellemtelen ember akár-
milyen kiváló legyen tudásban, előbb-utóbb összeütközik a társa-
dalmi renddel, mely őt elbuktat ja. A tanítónak tehát feladata, hogy
tanítványainak jellemét helyes irányban formálgassa. Erre pedig csak
az a tanító képes, akiben megértés és szeretet van.

Sokszor hasonlítják az iskolát virágoskerthez. a tanítót kertész-
hez. Vajjon nincs-e igazuk azoknak? Türelemmel nyesegeti a gyer-
meki lélek vad hajtásait, hogy az életrevalók jobban feilödhessenek.
De míg a kertész élettelen tárgyakkal. ollókkal, fűrészekkel stb. éri el
munkájának eredményét, mennyivel tökéletesebb formáló eszköz áll
a tanító rendelkezésére és ez - a szeretet.

Legyen a tanító előtt mindig Jézus példája, aki előnybe helyezi
a kis gyermekeket. megdorgálván tanítványait: ..Bizony mondom
nektek; ha nem lesztek olyan jók, mint a kis gyermekek, nem juttok
be a mennyeknek országába". Jézushoz, a legnagyobb tanítómester-
hez örömmel sietnek a gyermekek, még nem ismerik, de látni akarják,
hallani kívánják szavát, nem félnek tőle, mert szeretet van benne.

Iskolát. igazi ev. iskolát el sem tudok képzelni a szeretet és
és családiasság jellege nélkül. mert csak így fejlődhet ki az a meg-
hitt szeretettelies viszony tanító és tanítvány között, melyre a munka
sikeres elvégzéséhez mindkettőjüknek szükségük van. Milyen legyen
hát az ilyen iskola? Röviden válaszolok rá: Meghitt otthon, ahová
a gyermekek szívesen vágyakozzanak. A tanító! Edesanya, édesapa,
akihez a gyermekek bizalommal fordulhatnak. Fogadja hát a tanító
a gyermekeket iskolábalépésükkor a legőszintébb szeretettel. Ezt az



-öszinte szót hangsúlyoznom kell. mert a gyermekek finom ösztönét
megtéveszteni nem lehet. Legyen mindig barátságos, kisérje figye-
lemmel a gyermekek hangulatváltozásait. Ovakodjék olyant tenni.
.amivel örökre elidegeníti őket az iskolától és magától. s rnelynek
,hatása .alatt csak testben lesznek az iskolában, de lelkükkel haza-
kalandoznak a szülői házba; hogy ezzel önként összehasonlítást
tegyenek a valódi és a második otthon, az iskola között és az iskola
iránt csalódást érezve, hazekivánkozzanak.

. A gyermekek iskolábalépésének első benyomásai legyenek a
gyermekek legszebb emlékei, melyre mindig szívesen és kellemesen
-goridoljanak vissza. Helytelen tehát az iskolában a tanítványokat
.azonnal rendezgetni, esetleg hosszú hajukra, vagy rosszul kikefélt
.csizmáiukra megjegyzést tenni, mert az ilyen megállapítások egészen
zavarba hozzák a gyermekeket, különösen ha a tanító ugyanakkor
felállásukat vagy leülésüket is kifogásolja. Az ilyen tanulókat ráadásul
még társaik is kinevefik. Szegény gyermekek zavarukban. azt sem
tudják, mihez kezdjenek. Legszívesebben menekülnének az iskolából
vagy a föld .alá sülvednének. Az ilyen tanítónak a következő alka-
lommal halálos csendben kisérik mozdulatait a gondterhes gyermek-
-arcok. Tanítványai valósággal félnek tőle. Az ilyen tanító ne csodál-
kozzék, ha tanítványai nem szeretettel és bizalommal fordulnak
hozzá, ha tanítás közben a hibák egész sorozatát követik el. állandó
·gátlásokkal küzdenek. Ha elkésetten ballagnak az iskola felé, ahol
be kell zárkózníok a tanterem be, míg kint süt a nap. A fák árnyéka,
·a madarak éneke hívogatólag csábitgaíja őket, vagy valami jó játék
.a közeli erdőben vagy a domboldalon. Ha kedvvel. mosollyal lép
az iskolába, mennyire megváltozik a kép. Vidám, mosolygó, meg-
-elégedett gyermekarcok fogadják majd. Kisebb gyermekek részéről
.ártatlan fecsegések. PId.: Tanító úr, - vagy tanító néni tegnap
vésáron voltam, az eladott malacok árából szép új ruhát kaptam
stb. Esetleg felvilágosító kérdésekkel fordulnak tanítójukhoz. Az
.evangélikus iskola ne fojtsa el ezeket a jószándékú kérdezősködé-
seket, hanem inkább bátorítsa fel rá tanítványait, mert az a tanuló,
.aki helyes felvilágosítást kap tanítóiától, nagyobb lelkesedéssel lát
-neki feladatának.

Növendékeivel bánion a: tanító szeretettel, vegyen példát a leg-
nagyobb tanítónktól, Jézustól. Növendékei! szólilgassa szeretettel,
-esetleg nevükön, vagy édes fiam, kedves leányom stb. kifejezésekkel.
A gyermek lelke olyan, mint a tükör, melyben az iskola minden
benyomása visszatü'kröződik. Ha hallja a gyermek, hogy az iskolában
a tanítója szeretettel szólítgatja, ő is így fogja szólítani .otthon test-
vérkéit, paitásaít, szüleit. Fordítsa minden idejét a gyermek egyénisé-
·gének kiépítésére, az illedelmes magaviselet szoktatására.

A lakásommal szemben a gyermekék iskolát játszottak. Játék-
tanítónőjük így szólítgatta őket felelésre: "Na te bagolyfülü, mit
tudsz?" Persze a bagolyfülű az őt megszégyenítő gunynév hallatára
még azt is elfelejtette, amit tudott. Vajjon kit utánoztak az iskolát
játszó gyermekek? Könnyen kitalál hat juk ! Övakodni kell az iskolá-
ban minden gúnyoló kifejezéstől. mert a gyermekekben nagy az
utánozó hajlam. A gúnynevek meg éppen tetszenek nekik. Sőt nagy
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tehetségek a gúnynevek kitalélásában. Nagyobb korukban sem fu-
karkodnak vele, példa rá, hogy faluhelyen majdnem minden család-
nak van egy hasonló nevű család megkülönböztetésére gúnyneve.
PId. nálunk Mendén nem ritkaság az ilyen gúnynév : ördög, szirkó
stb. Pedig a gúny öl - egzisztenciákat tör össze - különösen falu-
helyen, de lehet tragédiák előidézője is.

Rendkívül fontos a tanító példaadása. A legtöbb gyermek
olyan akar lenni, mint arnilyan a papja, vagy a tanítója, ezért vé-
leményének, itéletének nagy fontosságot tulajdonít, magasan maga-
feleit 'állónak érzi.

Szeresse a gyermeket egyformán, Ne tegyen kivételt társa-
dalmi, vagyon, szépség, tudás és kedvesség szempontjaból növen-
dékei között. Tudnia kell, hogy legtöbb gyermek másnak mutalja
magát tanítójával szemben, mint amilyen valóban, álarcot visel.
Lehet, hogy az a gyermek, akit legjobbnak tart, rosszabb minden-
kinél, Legyen olyan jellemű, mint amilyent tanítványaitól követel és.
amelyről később tanítványait meg lehet ismerni. Ha kell, legyen
okosan szigorú, de igazságos, a nevelési szabályokat ne lépje túl.
Érezzék a gyermekek, hogy ő akkor is szeret, ha jutalmaz, vagy
büntet. Miután a tanítás eredményességének alapja a fegyelem, ter-
mészetesen arra is törekedjék, hogy a tanítás alatt szigorú csend
és rend legyen az osztályban. A szereteten alapuló fegyelmezést a
nevelés szolgálatába állít juk, ha· rászoktatjuk a gyermekeket a
rendre, kötelesséatudásra, igazmondásra, vallásosságre. haza szeret re
s ha ez sikerült. jó erkölcsi alapot fektettünk le a gyermekek lel-
kében, mely erősen dacolva ellenáll az élet kisértő csábításainak.

A rendnevelés úgy történjen, hogy szigorú an ellenőrizzük a
gyermekek írószerszámait, könyveit, irkéit azok épséget. A gyerme-
kek lelkében a tudásszomj és alkotási vágy mellett ott szunnyad a
rombolási vágy is. Megfigyelhettük, hogy az iskolai év elején milyen
boldogan sietnek új táskájukkal az iskolába. A gondos szülők
megveszik számukra a könyveket, írószereket. Gyönyörködnek is
benne az apróságok: Nézegelik könyvük szép képeit, rajzai!. Ok is
szeretnének ilyen szépeket rajzolni, de sajnos még nem tudnak;
hogy ösztönüket kielégítsék, előveszik , ceruzájukat és a képek kör-
vonalait rajzolgatva, könyvüket rongálni kezdik. Sőt kíváncsiságból
arra is képesek, hogya lapokat is szétszediék, mert izgatja képze-
Íelüket, hogy mi is lehet a könyv összefűzött lapjai, mögött? Meg
akarják fejteni a titkot, hogy ők is tudnának-e ilyent csinálni. Ez a
hajlamuk folytalódik,amikor már megtanul tak írni, akkor minden
kis üres helyet összefirkálnak irkáiukban, bicskával pedig nem ki-
mélnek padot, ajtót, épületeket, tárgyakat sem, De ha rendre szok-
taljuk, megszokják azt, vérükké válik, megszeretik azt. Bántja szép-
érzékűket a szamárfülekkel elcsúfítolt könyv, össze-vissza faragott
pad, a hieroglifekkel elcsúfított épületek, a piszok, a szemét. a tisz-
tátalan kéz és ruha. És elérjük azt, hogy felnőt! kerukben sem fog-
ják bicskájukkal rongálni a fákat, tárgyakat, hogy otthon szüleik
házánál is rendet tartanak, ha arra szükség van. A rendszeretet
esiszelia a jellemet. Aki szereti és becsüli a szépet, az már szereti a
jót is és jó úton halad az igaz ember típusa felé.



293
Hoz magával a gyermek az iskolába még egyéb tulajdonsá-

gokat is. Különösen, ha otthoni nevelése hiányos volt. Sokszor ta-
pasztalhatjuk, hogy az év elején a kis szomszédok elveszik egy-
mástól a ceruzát és a gumit, a károsultak nagy bánatára. Volt már
olyan tanítványom, persze csak az első osztályban. aki az ellopott
tárgyakat az iskolai szünetben az iskola udvarának bokrai alá rej-
tette s csak akkor vitte haza zsákmányát, mikor a gyermekek már
hazamentek, vagyis vége volt a tanításnak. A gyermek lopási haj-
lamát már az iskolában kell szigorúan büntetni és üldözni, hogy
gyűlőlje az ilyen cselekedeteket, ezzel elérjük azt, hogy gyűlölni
fogja az olyan lopást is, melyet környezete nem tart annak. Nem
fog letörni olyan kukoricacsövet, rnely nem az ő Iöldjükön ter-
mett, vagy, tököt lopni, melynek indái földjük szomszédságába nyúl-
nak stb. En gyermekkoromban mindig azt hallottam, hogy a hazug
ember minden rosszra képes - mikor nagy és felnőt! lettem, meg
is győződtem erről, Nevelje hát a tanító tanítványait az adott szó
szenlségére, igazmondásra, becsületességre. Legyen olyan, mint a
magvető. Gondos, mert a magvető példájától függ, hogy az elvetett
mag kikeljen és termést hozzon. Legyen a tanító következetes.
Sokszor előfordul, hogy az iskolában a gyermekek nem tanulják
meg a leckéjüket. A tanító bosszankodik. Elhamarkodva jelenti ki:
Itt maradtok bezárva I Imádkozás után a rendes gyermekek haza-
mennek. A rendetlenkedők fájó szívvel néznek utánuk. Az ered-
mény megvan. A szorgalmasak büszkén mennek haza, esetleg
azzal a fogadalom mal, hogya következő alkalommal még Jobban
fognak igyekezni. De a tanító már unja, hogy az iskolában kell ma-·
radnía a lustákkal - kirnondja az első rendelkezést - tanulni!
Kínosan múlnak a percek, a gyermekek megérzik" tanitójuk türel-
metlenségét, reájuk ragad a tanító idegessége. A munka nem megy,
mert már fáradtak s percek alatt az elmulasztott ismereteket pótolni
nem lehet, a tanító hazaengedi a gyermekeket, azon igéret kicsik a-
rásával, hogy másnap számon kéri az igéretet. A gyermekek utól-
érik a hazasietőket. Azok meglepődnek. ez a meglepődésük foko-
zódni fog, mikor a többiek elmesélik, hogy még a leckét sem tud-
ták, mégis hazajöhettek. A tanító szószegésének leírhatatlan hatása
van. Csalódást éreznek a gyermekek. kételkedni kezdenek a tanító
felsőbbrendűségében. Bizonytalanok lesznek. Még a tanító bácsi,
vagy tanítónéni sem tartja meg az igéretét? Sokszor előfordúl, hogy
az otthoniak sem tartják meg, amit igérnek. .Kinek higyjen, tanako-
dik magában? Elveszíti a nagyok igazmondásába vetett hitét, azt a
biztos talajt, amelyre építeni akar!' Éppen ezért tartsa meg minden
igéretét a tanító. Itt is legyen ő a példa. Tanulja meg tőle a gyer-
mek, hogy az adott szót még akkor is meg kell tartani, ha kárunk
számazik belőle.

Megható példáját láttam az ideális tiszta gyermeki lélek csaló-
dásának Móricz Zsigmond "Légy jó mindhalálig" círnű szindarab-
iában. A szerep főhőse Misi, egy iskolának kiváló tanítványa,
alig várja, hogy nagy legyen, mert a nagyok sok jót tehetnek.
Sajnos, a nagyok lépten-nyomon megcsalják, pedig annyi jót tehet-
nének, de ő mégis jó marad mind halálig. Legyünk mi tanítók is
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jók .mrind halálig". Mert csak így tudunk minden cselekedeteinkért,
minden ígéretünkért és szavunkért helytállani. Legyen olyan az
evangélikus iskola, mint a nemes fém, jelzése az iskola tanítvá-
nyainak jelleme,

Szoktassa le a tanító a gyermeket a káromkodásról, esküdö-
zésről, árulkodásról. akkor ez nevelő erővel bir majd a felnőtt korukra.
Fel kell hívni a gyermekek Iigyelmét arra, hogy ez embertársaik
megfélemlítésére szolgál. Az igaz ember szavát nem kell esküvel
erősítse, mert Isten előtt ez nem kedves. Hogy az igazmondás az
az erő, melyet elveszítünk akkor, ha szavunkkal csak egyszer is
visszaélünk. Bizonyítja a hazug pásztorfiú esete is.

Ne elégedjünk meg a gyermek rosszul sikerült. be nem fejezett
rnunkájával, szoktassuk őket kötelességtudásra. Ezzel a jól végzett
munka felett végzett örömet ismertetjük meg velük. Ha nincs hozzá
akaratuk, reá kell kényszerítenünk. Így nem lesznek kapkodó, felü-
letes rnunkával is megelégedett emberek. Nevelni kell a gyermeket
önfegyelmezésre, mely nélkül sem ilyen munkának nincs ered-
ménye. Minden tantárgyat aknázzunk ki nevelés és fegyelmezés
szempontjaból. Neveljük a gyermeket mélységesen vallásossá, hogy
legyen erős váruk az Isten! Állítsuk eléjük példaképül Jézust, mint
a szeretet és önzetlenség apostolát, Istent, mint szerető mennyei
Atyát, kitől minden ajándékunk származik. .

Szeretet élteti és tartja fenn a világot s ha e szavak mélységét
megértjük, belát juk, hogy ez alól különösképpen az iskola sem ki-
vétel. S ha Isten szeretete mindenütt érvényesül és mindent betölt,
legyen hát hajléka a mi iskolánknak is. Levegője pedig a szeretet,
a mindennek tartalmat adó erő, mely nélkül csüggedés venne erőt
rajtunk és az iskola sivár pusztaság lenne. Az iskola ezer és ezer
alkalmat ad a tanítónak él. szeretet gyakorlására. Hogy ezt hogyan
tegye, a szív mondia meg neki, melynek szavára hallgasson. Nevelje
tanítványait hazaszeretelre is, hogy ne csak mondiák, hanem érezzék

. is, hogy ez az a föld, melyen kívül nincs számukra hely. Jótékony-
ságra is adjunk alkalmat, ne csak beszélgessünk az iskolában a
szegényekről, hanem segítsük is az arra rászorulókat.

Minden tantárgy nevelő és fegyelmező' erővel bir, ha azt a
szeretet: szolgálatába állitják. Még az írás és olvasás tanítása is, ha
a betű ket megszemélyesílve tanítjuk. Ugyanúgy a' számtan és ter-
mészettudományok is. A történelem dicső tettei mind jellemnevelő
hatásúak. Jézus példabeszédei nagy befolyást gyakorolnak a gyer-
mekek jellemére. A tanító töltse a gyermekek között minden szabad
idejét. Figyelje, irányítsa őket. Az iskolai munkát váltsa fel a vidám
pihenés. Munka közben figyelje, nem fáradtak-e már tanítványai?
Ha ezt észrevette, tarkítsa kis vidám és tanulságos történetekkel
előadásait. Jutalma a gyermeki nevetés és hála lesz; ezzel mun-
kájának végcélját már meg is közelítette.

Ha szeretettel járunk el munkánkban és folytori a fejlődésre
törekedünk, akkor már megközelítettük a tökéletes tanítót és sok olvan
gyermeket adtunk vissza a társadalomnak, aki a szeretet melege
nélkül talán iskola-kerülő bünöző lett volna. De megakadályoztuk a
durva, elégedetlen, rosszindutatú gyermektipus kifejlődését is.
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Rovalvezelö: Kuszák István soproni gyakorlóiskolai tanító ..

Néhány gondolat a soproni alma mater
nyolcvanadik tanévzárásáról.

A tanévzárásnak mindig vannak számunkra felemelő érzéseket
mdító megnyilatkozásai. Felmelegíti lelkünket már' magában az a
tudat, hogy egy hosszú, közel tíz hónapig tartó, fáradságos vándorút
végére érkeztünk el azokkal, akiknek vezetésére elhívattunk és -
mint az ótestamentomi nép, nagy útja pihenőhelyein - mi is hála-
telt szívvel állíthatjuk fel életutunk egy szakaszának határkövét, rá-
vésvén arra eszavakat: "Mindeddig megsegített az u.r Van azon-
ban a tanévzárásnak - mint minden utoljára-történésnek - valami
különös drámai hangulata is. A felelősség ilyenkor hatványozott
súllyal nehezedik ránk és - úgy érezzük - döbbenetes erővel har-
san meg lelkünkben a számadásraszólítas trombitája. Abezáródó
kapuk láttán felkomorlik előttünk az "én" elmúlásának ólmos gondo-
lata és - mint őszidőn tovaszálló vándormadarak panaszos búcsú-
kiáltása - úgy szánt végig rajtunk az eltávozók istenhozzádie.
könnyes kendőlobogtatása. .

Az idei tanévzárásnak e kettős hatását fokozott mértékben érez-
tem. Megnövelte azt egyrészt az emlékezés, melyet a - mi soproni
tanitóképző-intézetünket körüllengő - történelmi mult levegője indí-
tott meg bennem, másrészt pedig az évzáró ünnepélynek sajátságos,
gondolkodásra késztető megnyilatkozásai. Annak, aki valaha kop-
tatta ennek az intézetnek küszöbét s azon keresztül lépett rá élet-
hivatásának útjára, lehetetlen mélységes megindultság nélkül tekin-
teni ez öreg Alma Mater ábrázatjára és lehetetlen anélkül belépni
ajtaján, hogy lelkében fel ne rajzanának a mult édes-bús emlékei.
Jómagam bár két év óta napról-napra benne járok s bár a meg-
szokás sok mindent szürkére fest, ami azelőtt élénk színekben pom-
pázott, az évzáró ünnepélven mégis az emlékek özöne zuhogott ke-
resztül bensőmben az emlékezés zsilipjein. Amikor az imateremben
harsogón szállt százhúsz növendék ajkáról hálaadó zsoltár, mintha
csodálatos kapuk nyiltak volna meg előttem, melyeken keresztül
huszonegy, negyvennyolc és hetvenöt év távlatában láttam maga-
mat, illetőleg az apámat és nagyapám at, akik szintén itt ültek egy-
kor ennek az intézetnek padjaiban. Mélvséges megilletődés vett erőt
rajtam arra a gondolatra, hogy ugyanezek a falak látták őket is,
amikor zengett ajkukon az ének és hogy a -h angjuk azóta is, most
is itt rezeg - bár érzékelhetetlenül és titokzatosan - az öreg falak
molekuláiban. amikor pedig már ők s velük együtt a volt növendé-
kek százai régen az anyaföld rnélyén pihennek. A csodálkozás hó-
dolatával álltam ama másik feltörő gondolat előtt is, hogy ez az
intézet, mely immáron most bocsátja szárnyra a nyolcvanadik tanító-
nemzedéket s amely úgy áll itt a város egyik legszebb részén, mint
meghajlott vállú aggastyán daliás gyermekei és virgonc unokái kö-
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zött, még bölcsője lett egy egészen új intézménynek, a gyakorlati.
irányú középiskolának, a liceumnak is.

Íly érzések és. gondolatok feszültek lelkemben, miközben az
imateremből az udvarra vonultunk évzáró ünnepély tartására. OU,.
.az öreg hársak alatt úiabb meg újabb érzésáradat hullámai indultak
bensőmben. A növendéksereg az intézeti zászló alatt gyülekezett.
A tanári kart - harsány vezényszóra -- feszes vigyázzban fogadták.
Felcsendültek a Hiszekegy hangjai. Az igazgató beszélni kezdett:
"Ismét búcsúzunk egy iskolai évtől ... Nem csupán egy tanév röpült
el fölöttünk ... Arra is eszmélnünk kell. hogya mi rövidre szabott
életünknek is lepergett egyik jelentékeny szakasza." A hatalmas
hársak lombjai igen lőn bólintgatlak a komor szavakra. Amikor pedig
az igazgató az intézet és tanári testület nevében búcsút vett az
intézettől megváló jelöltektől - úgy láttam - mintha a sok görbe,
ficamult, görcsös ág megnyúlt volna a kis csoport felé - búcsúzó
kézszorításra. Azután kiosztásra került néhány. ösztöndíj. A jutalma-
zoltak katonás tisztelgessel. megilletődötten vették át a szerény ősz-
szegeket. A tornatanár sok csillogó érmet és díszes iratokat tett az
igazgató elé. Megkezdődött az iskolai év végén tartott, különböző
ifjúsági és városi sportversenyeken növendékeink által nyert díjak
kiosztása. Osszesen 45 érem és 10 elismerő oklevél került tulajdo-
nosa birtokába.

Az érmek között volt egy díszes - Sopron város színeit viselő -
selyemszalagon függő bajnoki érem is. Azt a növendéket, aki - a
felnőttek versenyén nyerte a 3000 m-es síkfutásban- lelkesen meg-
éljenezték társai. Boldog büszkeséggel szemléltük mi is kiváló sportoló-
irikat s nagyot dobbant a szivünk, amikor az igazgató közölte az
Országos Testnevelési Tanács egyik vezető egyéniségének azt a
megállapítását, hogy inlézetünk testnevelése országos viszonylatban
is az első helyen áll. Hogyne lelkesedtünk volna, hiszen ma is ér-

. vényben van a "Mens sana in corpore sano" igazsága I Hiszen
néhai jó Pálfy József is a népiskolatanilóban megkivántető tulajdo-
nok felsorolását ezekkel a szavakkal kezdi: "mindenekelőtt ép, egész-
séges, erős testalkat, mely a munkát (értsd: a küzdelrnes, nehéz,
bonyolult tanítói munkát) megbirja ... Meleg együttérzéssel osztoztunk
hát a fiúk örömében és mindan.nyian büszkék voltunk rájuk. Sajnos,
lelohadt lelkesedésünk a jutalom könyvek kiosztása közben. A
Harangszó kiadóhivatalának ajándékfüzetei mellett mindössze néhány
érdemleges jutalom könyv szerénykedett az asztalon. Mielött az igaz-
gató kiosztaná őket, meg is jegyezte, hogy "bár a szellemi értékek
önmagukban hordják jutalmukat, mégis. elgondolkodtató jelenség,
hogyasportbeli teljesítményekkel kapcsolatban az elismerésnyilvá-
nítás készsége aránytalanul nagyobb, mint a szellemi erőfeszítések
jutalmazásának készsége, illetőleg lehetősége. Növendékeink közül
sokkal többen érdemeltek jutalornkönyvet, mint amennyinek adni
tudtunk." .

Mondhatom, nagyon sziven ütöttek ezek a szavak és őszinte
sajnálkozással tekintettem azokra a jómagaviseletü és szorgalmas
növendékekre, akik nem részesülhettek a jutalomkönyv elnyerésé-
-nek, örömében. Hirtelen az az elhatározás Iogemzott meg lelkemben,
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"Végre, végre iti van már:
Itt van a várva-várt nyár.
Süt a nap és kék az ég,
Mosolyog a mindenség.

A Balaton hűs vize hív,
Boldogan dobog a szív.
Lelkemből e dal Fakad,
A szép természet kacag.

Kacag az lsten. Kacag az ég,
Mámortól illatos, terhes a rét.
Ábrándködbe vész el a látóhatár,
Dalol a természet, iti van a nyár'
Iti van a nyár '"

Hajdanában, mikor ifjainkat a tengerészpályára tüzellék. Kossuth·
Lajosnak ez a hires mondása járta: "Tengerre magyar!" Én ezt élt

hogy ennek a vigasztalan helyzetnek megváltoztatása érdekében
valamit feltétlenül tenni kell. Kikre gondolbattam volna legelsősorban 7'
Csak azokra. akik majdan lanítótestvérükké fogadják ezeket az ifja-

.kat s akikkel majd együtt fognak élni a közösségekben, melyek az
evangélikus tanítók érdekeit vannak hivatva munkálni : az evangé-
likus tanító-kartársakra és a tanítóegyesülelekre. Ha - ugyanis -
minden egyházmegyei tanítóegyesület csupán egyetlen könyvet ado-
mányozna intézetünk jómagaviseletű és szorgalmas tanulóinak jutal-
mazására, máris igen nagy lépéssei haladnánk előre a mai sivár
helyzet megváltoztatása tekintetében. Es - úgy érzem - hogy az
egyesületeknek ez a nemes gesztusa nagyon hasonlítana ahhoz a
kedves jelenethez. amikor a családban a felnőtt fiú vásárfiával ked-
veskedik a kisöccsének. Az bizonyos, hogy ez az ajándékkönyv
olyan aranyszál lenne. mely az ifjú tanítónövendéket odakötné a
szeretet és hála érzéseivel a későbbi kartársak szivéhez s az egye-
sületi közösségek lelkéhez. Elgondolásomat ime nyilvánosságra hoz-
tam. Most pedig azt tiszteletteljes kérés formájában odahelyezem
minden egyes kartársamnak s elsősorban a tanítóegyesületi elnök
uraknak szivére és lelkiismeretére. Boldog volnék, ha meghallga-
tásra találna!

*
A felvetett eszmét a magam részéről helyeslem. annak meg-

valósitását támogatom s jó lélekkel ajánlom egyesületeink s azok
vezetőinek sziv es figyelmébe. Szerk.

MEGJEGYZÉseK
Tanítótestvérek - hív benneteket a

.,,8alatongyöngye" !
Egy kís propagandaféle fülöpi üdülőnk tömegesebb látogatása

érdekében.
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rnondást ezúttal így' variálom: Balatonra magyar!... Balatonra
magyar tanító testvérek 1. .. Igen, a Balatonra jó magyar testvérem,
külónösen, ha még nem ismernéd egyik legértékesebb természeti
kincsünket, megmaradt országunknak ezt a csillogó gyöngyszernét.
Hív téged a Balaton, hallgass tehát hívó szavára, mert a magyar
természeti kincsünk közt nemcsak saját lelkednek legtisztább gyönyö-
rűségeit találod meg, de emellett a drága hazai föld iránt való sze-
retetedet és ragaszkodásodat is óregbíted. Végy példát én rólam,
aki nyaranta mindig ide vágvom vissza, "mint kis gyermek anyja
kebelére". Szeretnünk kell nekünk, különösen tanítóknak a mi
Balatonunkat, mivel nemcsak hogy szép, hanem nemzeti gazdasa-
gunknak is egyik számottevő erőforrása.

Hála Istennek, ma már szívügye lett a Balaton a magyarnak.
Mióta aBaiatont közönségünk szívügyévé tette, a bűvös tavat és a
peremén levő nyaralótelepeket egyre többen és többen keresik fel
üdülés céljából. A balatoni nyaralóhelyek ilyen örvendetes fellen-
dülése nem csak az ügyes propagandának köszönhető, hanem fő-
képpen annak a céltudatos munkának, amellyel a nyaraló helyeket
fejlesztik és vonzóvá teszik. E sorok írója, aki a Balaton partján
'évről-évre megfordul és figyeli az ide jövő idegeneknek a beszél-
getését a Balatonról nyert benyomásaikról. gyakran hallom azt a
megállapítást, hogy a magyarok nem is tudják, rnilyen ritka érték
számukra a Balaton és környéke. Sajnos, még mindig sokan vannak
még a honi határon belül is magyarok, akik nemcsak nem értékelik,
·de nem is ismerik ezt a csodálatos ajándékát a Teremtőnek. Hányan
vannak például olyanok, akik a balatoni fürdőtelepeknek még csak
nevét sem hallották. Hát nem elszomorító ez a tudatlanság? Pedig

. .a Balatonra eljutni ma már nem nagy pénz kérdés. A nyaralni óhajtók
-arányleg kevés pénzzel is felkereshetik az igényüknek megfelelő
üdülőhelvet. Nem okvetlen szükséges, hogyarangos helyekre
menjen valaki, válogathat a demokratikus nyaralóhelyek közül is.
Említsem-e Révfülöpöt s itt különösen Balatongyöngyét, az evan-
·gélikus tanítók idillikus miliőben levő üdülöhézát, amely árnyas
parkjával. tágas teraszával szinte csalogalja az üdülni vágyókat. A
Balatongyöngye a tó szélétől alig öt percnyire fekszik. Impozáns,
-cementböl figurázott kerítésévei már messziről felhívja a figyelmet.
Belépve a kerítés kapuján, kedves virág- és fenyőgruppokon pihen
meg a szem. Orgonabokrok, virágzó pelargóniák mosolyognak a
belépőre körös-körül. A teraszon és a kertben eleven és vidám
élet uralkodik. Az uralkodó jókedvet nagyban fokozza az üdülő

lkitűnő konyhája. Az itt tartózkodás természetesen nyáron a leg-'
. kellemesebb, amikor a zöldelő természet is bizonyos ingerlő hatást

-gyakorol a tó partján üdülőkre. Amint itt lebzselek most is a meg-
szokott tanyámon, érzem most is azt a boldogságot, amellyel nem
-ér föl más vidék gyönyörűsége.

Révfülöp azok közé a balaton parti fürdőtelepek közé tartozik,
.arnelvet jó néhány év óta sokan keresnek fel. Néhány évtizeddel
-ezelött. a tőle félórányira fekvő Kővágó-őrs szőlőhegye volt. Ma is
vannak itt szölötökével beültetett parcellák, de most mégis inkább
nvaralótelep, mint szőlőhegy, megrakva ízléses villákkal. rnelyek leg-



többnyire fővárosi és más vidéki lakók birtokában vannak. Mai nap
vagy négyszáz villa tarkít ja a bortermő oldalakat. Mivel Révfülöp
nem kimondottan fürdőhely, ép azért nem is igényes a közönsége s
ebben van előnye. Közönsége családias egyszerűségben élvezi itt a
nyarat, s a Balaton hűsítő hullámait. .

A révfülöpi partszépítő egyesület az utóbbi időben szépen ren-
dezte a partot. Ma már hosszú, lombos fákkal szegélyezett sétaúh
húzódik pihenőpadokkal ellátva a part mentén. Ezen út vezet a fürdő-o
kabinok egy részéhez. A másik kabinsor kissé távolabb, az úgy-
nevezett "sziget" szélén található. A vízfelület e tájon majdnem
mindíg csendes. Az erősebb légrnozgást a háttérben levő hegyek
akadályozzák meg. .

Révfűlöp hajdan "Fülöpi-réu" néven. volt ismeretes, mely fő,
közvetítő forgalmi pont volt Zalamegye és Somogymegye között,
Révfülöp a Balaton zalai oldalán húzódó Budapest-tapolcai vasút-
vonal mellett fekszik. Vasútál!omása úgyszólván a tó partján van.
Naponként gőzhajók is többször kikötnek s így a somogyi és zalai
part fürdőtelepeivel állandó összeköttetésben van. Szepen kiépített
mólója és hajóállomási épülete messziről feltűnik a túlsópart felől
hajókazó utasnak. Díszes kultúrháza is van, melynek földszintjén bolt-
helyiségek vannak, vásárcsarnokkal. Az emeleten van a fürdőegyesület
irodája és egy terem, melyben a különféle összejöveteleket rendezik.

Révfülöp gazdag festői szépségekben is. A telep felől emelkedő,
hegyről elragadó látványt nyújl a Balaton víztükre. A somogyi olda-
lon, a fonyódi magaslaton akad meg a szem, az innenső parton
pedig a legendás hírű Badacsonyon. Távolabb látszanak: Csobánc,
Tátika, Rezi stb. A környék nagyon alkalmas kirándulásokra. Akár
vasúton, akár hajón is tehetsz egy-egy napos kirándulást.

A Balaton vidékét, közelebbről Révfülöpét is, annyi természeti
szépséggel, kellemmel látta el a Gondviselés, hogy önmaga ellen
vétkezik, aki ezeket a szépségeket, ezeket az eg észség-helyreállító
javakat elhanyagolja. Aki csak egyszer gyönyörködött a Balaton
hullámzásában, a Balaton peremének pazar szépségében s érezte a
balatoni szellő lágy símogatását, aki csak egyszer látta a hajnal
színes fátylait ott lebegni a keleti égen: az mindíg vissza vágyik e
kedves, lelket elandalító vidékre.

Csodálatos mégis, hogy ezt az üdülési és szórakozási alkalmat
a kartársak veszik legkevesebben igénybe. Az üdülő' fedele alatt
lakók közül a tanítók, különösen a dunántúliak vannak leggyéreb-
ben, holott annak szociális gondolkodású létesítöi nem idegenek,
hanem a kartársak számára létesítették erőszerzés és lelki felkészü-
lés céljából ezt az áldásos intézményt.

Saját tapasztalatomból tudom, hogy a mult nyár folyamán, az
én üdülőhelyi tartózkodásom alatt, négyen voltunk tanítók az ellen-
őrző kollégán kívül. az üdülő fedele alatt, a többi lakók mind-mind
más branshoz tartoztak. Ha gondolta volna az üdülő megszerzésének
értelmi szerzője, jó Krug Lajos barátunk, hogyakartársak közül
oly gyéren veszik majd igénybe az üdülő áldását, akkor alig vette
volna nyakába azt a gondot, amely éjjel-nappal marcangolta lelkét.
hogy kedvenc tervét dűlőre vihesse.
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Rajta tehát kartársak. keressétek fel az annyi gonddal, fárad-

aággal és áldozattal létrehozott üdülőt, h sz a pénzáldozat. amelyet
ott egészségtek reparálásáért hoztok, bőven megtérül a petyhüdt fizi-
kumnak, idegzetnek és ellankadt léleknek úiraéledésében. Ez pedig

. .nern másodrendű dolog a tanító zaklatott életében! Benedek Vince.

EGVEStJLETI ÉLET - HIVATALOS RÉSZ
t Petter Viktor 0881-1938).

(A veszprémi egyházmegyei Tanitóegyesület Pápán tartott közgyűlésén
elmondta: Pongrácz Dénes homokbödögei tanító.)

Földi pályánk rögös országútját járva, gyakran találkozunk oly
eseménnyel, ami elszomorít, kétségbeejt minket, kik az életet oly
nagyon szeretíük. Isten akarata többször állít koporsó és sír mellé
.bennünket.

Gondolatunk szálljon el -most a nagygyimóti temető egyik virá-
"gos sírhalmához. Tudjátok-e, kit fed ez a sírhalom, me ly mellett
most gondolatban megálltunk? Néhai Petter Viktor igazgató-tanító
pályatársunk kihűlt tetemei porladoznak alatta. Kőkemény szív az,
.mely baráti érzés, fájó részvét nélkül tud erre a sírdombra tekinteni.

Mint, amikor a rettenetes pusztító vihar vonúl át a természe-
ten, mely az élőfákat tépi és szaggatja ki gyökerestől, vagy aho-
gyan a romboló árvíz hullámai sodornak el erős épületeket, olyan
látvány vonult el szemeink előtt 1938. május 21.-én este 10 órakor,
amikor a halál fagyos keze hirtelen egy pillanat alatt kioltotta az
.élet lárnpáját s megállította Petter Viktor nemesen érző szívének
dobogását.

Napközben még boldogan készülődött konfirmandus növendé-
keiveI Hornokbödögére, a konfirmációi ünnepelvre. A [ó Isten máskép
.határozott. Nem érkezett meg! Amikor unokái tól búcsúzve hazaté-
rőben volt, útközben az egek Uta Magához szólította. Szomorú
vasárnap virradt a gyülekezetre s a kis iskolai nyájra. Növendékei
szomorú szívvel érkeztek meg hozzánk. Lehangoltság, mély bánat
vett erőt mindnyáiunkon, kik oly nagyon szetettük.

Nem jöhetett el, mi mentünk el hozzá. Szivettépő látvány volt,
.arnikor a templomban felravatalozott nagyon szeretett tanítóhoz jöt-
tek búcsúzni : iskolás növendékei, volt tanítványai, gyülekezetének
tagjai, Fájdalomtól elcsukló hangon búcsúztatta gyülekezetünk [el-
késze az apostoli buzgóságú, papi lelkülettel megáldott apát, nagy-
.apál, tanítót, családjától, gyülekezetétől, tanítótársaitól, végül meg-
batottan búcsúzott hű munkatársaitől. Május 23-án kisértük ki a
néma magányba az egyszerű sírhalmok közé, ahol pihen a nyáj
azon része, akik előbb mentek el pihenni.

Sírbeszéllt. pedig de nehéz volt az elválás. Árván maradt gyü-
lekezete érezte, s most is érzi a hiányt. Tudták, hogy ki volt Ö ne-
kik, mit jelent az O elmúlása, Sebzett szívükre gyógyírt hol találnak?
.F ájó, vérző szívük húrja zengte: Leesett a mi fejünknek koronája.



Hű volt mindhalálig, Hű volt az egyház veteményes kertjében, az
iskolában. Hű volt az Isten házában. 36 évig lobogtatta· a világos-
ság szövétnekét és a tudás zászlaját köztük. Gyülekezete gyászje-
lentésében arról tesz bizonyságot, hogy' híven sálárkodott, azon a
helyen, ahová az isteni gondviselés állította. "Semmivel sem gon-
dolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégez-
hessem az én futásomat örömmel és azt a szolgálatot, melyet vet-
tem az Ur Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének
evangéliumáról." Ap. csel. XX. 24.

Még élénk emlékezetünkben él, amikor tanítóegyesületi köz-
gyűléseinken megjelent az ő kedves, mosolygós arcával, Iíatalos jó
kedvével. Mindegyikünkhöz volt egy-egy nyájas szava. Az egyesületi
életben is tevékenven működött. Evek óta viselte egyesületünk egyik
alelnöki tisztségét. Kiváló. szakképzett tanító volt. Ismertük az ő
tudását, tanításának jeles módszerét és azokat a nagy sikereket,
melyeket iskolájában felmutatott. Ismervén ezeket, bátran mondhat-
juk: jeles volt a jeles tanítók között, mindíg becsületére annak a
zászlónak. melyre a népnevelés magasztos eszméi vannak felje-
gyezve. Érdemeinek elismeréséül egyházi főhatóságunk igazgatói
címmel tűntette ki. Egyházmegyei kőzgyűléseinken hosszú ideig a
népiskolai ügyek előadója volt.

A jó Isten gazdag zenei tehetséggel áldotta meg. Amikor a sop-
roni tanítóképző IlL-IV. éves növendéke volt, oly nagy [ártasságot
mutatott fel a zenében, hogy az intézet akkori igazgatója őt bízta
meg a diákistentiszteleteken az orgonálással.

Rövid életrajza a következő : 1881. évben született Polány
községben, Somogy megyében. Edesapja is tanító. A gimnázium 1.
osztályát a bonvhádi evangélikus algimnáziumban végezte. Innen a
soproni Liceumba kerűlt. A IV. osztály elvégzése után a tanítókép-
zőben folytatta tanulmányait. 1901. június 15-én kézhez kapta a
'tanítói oklevelet. Még IV. éves korában az akkori nagy tanítói
hiányra való tekintettel az Igazgatóság kihelyezte Bakonycsernyére
tanítónak, ahol 3 hónapot töltött. Amidőn az oklevél a kezében
volt, a bakonycsernyeiek megválasztották osztály tanítónak. Az állást
1901. szepternber l.-én elfoglalta. Itteni működése alatt meg-
nősült. Rövid. ideig működött itt, mert 1902. szepternber 28.-án a
nagygyimóti leányegyház választotta meg rendes kántortenítóiául.
A gyülekezet 1879. évben alakult. Méltó utóda és vője lett a gyü-
lekezet első tanítójának, Balassa Sándornak.

Elhozta szivében s elhelyezte az elismerés és kartársi tisztelet
koszorúját egyházmegyei tanító-egyesületünk is. Tavasz virágai ból
font koszorú elszárad a sírján, de emlékezetünkból és hálánkból
szőtt koszorú hervadhatatlan marad, mert a szívünknek legdrágább
érzetéből fonódott és minden egyes levelére rá van írva kertársi
szeretetünk örök emlékezete. Legyen e jelen alkalom ennek a ko-
szorúnak az elhelyezése.

"Virrasszon sírod felett az áldó emlékezet. Jó lelked pedig,
mely szelíd fénnyel világolt, boldogított, legyen megjutalmazva az
'egekben és fényljék a mi Istenünk országában."
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Eötvös-alap közgyűlése.
A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja 64-ik évi közgyűlését

július 5-én, a Tanítók Ferenc József Háza nagytermében tartotta. A
közgyűlést a választmánynak és az Országos Osztóbizottságnak
gyűlése előzte meg. A választmány ülésén és a közgyűlésen Rákos.
István, az Országos Osztóbizottság ülésen Farkas Gyula elnökölt.

A .közgyűlés Háros Antal Iőtitkári jelentésében beszámolt arról,
hogy az ..elmult évben a tagok száma 456 taggal közel 8000-re emel-
kedett. Orömmel értesült a kőzgyűlés, hogya "Kalász" rt. 13.648 P
29 t.-nyi összeget juttatott az Eötvös-alapnak tanítójóléti céljainak
előmozdítására s hogya gyöngyösi állami iskola tanítótestülete tagjai
buzgólkodásaból 4000 pengős szebaalapítványt létesített. Mélyen táj-
lalta a közgyűlés, hogy a Tanítók Házaiban pályáiukra készülő ifjak
szülei az elmult évben sem részesültek a tanítói Internátusok Alap-
jából megsegítésben. . I

A Tanítók Házai, az Eötvös-alap zárószámadásait és leöltség-
vetését Gergely István szám tartó terjesztette elő. Ezek szerint az.
Eötvös-alap vagyona az 1937-38. évben 402.147 P 22 t. A szám-
vizsgáló bizotttság elnökének, Szarvas Edének jelentése alapján, a
közgyűlés az elnökségnek a Ielmentést megadta s az 1939-40. évi
költségvetését elfogadta.

A Tanítók Ferenc József Háza Iőiskolai internátus, a Péteríy
Sándor Leányotthon és a keszthelyi Rákos István fiúinternátus éle-
téről Péterhidi Józsel, Gergely István és Sakrak Mihály igazgatók
számoltak be. A beszámolók szerint az Eötvös-alap 207 tanítógyer-
meket gondozott a Tanítók Házaiban.

Az Eötvös-alap önsegélyző és Családjóléti Osztályának műkő-
déséröl Csontai Győzö terjesztette elő jelentését. Az elmult évben
felvételre jelentkezett 334 tag, 213.726 P töke biztosításával. A tagok
száma közel 2000, a biztosított töke összege 1,065.593 P. A kiiizetett
haláleseti segélyek összege 7.096 P, mult évben 2.022 P.

Az Országos Osztóbizottság alapos megvitatás után hozott ha-
tározata alapján a közgyűlés a tanítók Ferenc József Házába 67, a
Péteríy Sándor Leányotthonba 21, a keszthelyi Rákos István fiúinter-
nátusba '61 tanítógyermeket vettek fel. Ezenkívül 67 tanító-gyermek
között, akik legalábbjó tanulmányi eredményt igazoltak, 6360 P
jutalmat, 25 tag özvegyének 1440 P segélyt, 7 özvegynek pedig 18
árva részére 1440 P árvanevelési segélyt, összesen 9240 pot osztott ki.

. Rédey Gyula a Somogyvármegyei ÁIt. Tanítóegyesület elnöke
felszólalt, hogyaköztartási díjat engedlék el arra az időre, melyet
valamelyik ifjú az ínternáfustól távol tölt el. A közgyűlés ragaszko-
dott az 1933. évben hozott köztartási díj szabályzatban foglaltakhoz,
mely szerint az évi köztartási díj összege semmitéle CÍmen nem
csökkenthető. Kivételt csupán a választmány gyakorolhat abban az
esetben: ha valakit a tanév Iolyamán legvvergyakorlatra. vagy moz-
gósításesetén katonai szelgálatra hívnak be.:

Végül a közgyűlés Pogány Frigyes dr. ny. államtitkért. a,,,Ka-
Jász" rt. elnökét az Eötvös-alap tiszteletbeli elnökévé, Székely Árpád
ny. áll. isk. igazgatót pedig tiszteletbeli taggá választotta.
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"GráfSamu és Kíss József igazgató-tanítók búcsúztatása.
Gráf Samu, a soproni népiskola igazgatója, 40 évi tanítói és 15

-évi igazgatói müködése, Kiss József 40 évi szolgálat után, amelyekből
több mint három évtized et (rnindketten) a kiváló soproni népiskolánál
töltöttek el. a tanév végével nyugalomba lépve, búcsút mondtak a
tanítói pályának. Gráf Samu június 8-án, Kíss József pedig 16-án
tartotta utolsó osztályvizsgáletet. A soproni egyházközség képviselő-
testülete június 18-án, vasárnap díszközgyűlés keretében búcsúzott
el a két nagyrabecsült pedagógustol. Reggel fél 9 órakor a felvirá-
gozott és fellobogózott iskola előtti téren gyűlt egybe a népiskola
tanítótestülete és tanulóifjúsága s háziünnepség keretében fejezte ki
·a két távozó tanférfiú iránt érzett szeretetét és háláját, míg a 9 órai
istentiszteleten Ziermann Lajos esperes, igazgató-lelkész emlékezett
meg a nap kiemelkedő eseményérő!. Az egyházközségi képviselő-
testület közgyűlésén Prickler János egyházközségi felügyelő mél-
tatta magyarul és németül a távozó két igazgató-tanító szolgálatának
értékeit. Kiemelte, hogy Gráf Samunak, ki 35 évet töltött a soproni
népiskolában, kíváló működése és nagy elfoglaltsága mellett maradt
ideje és ereje, hogy a soproni egyházközség minden fontosabb ügyé-
ben tevékeriykedjék. A közéletben való szereplése is mindig emelte
az egyházközség tekintélyét." Kartársai elismerését mi sem bizonyítja
jobben. minthogyamegye katolikus jellege ellenére a Sopronmegyei
Altalános Tanítóegyesület őt válasitotta elnökévé. Irodalmi tevékeny-
sége leginkább egyházi célt szolgált. Kiss Józsefről, aki 1907. óta
működött Sopronban, lelkes szavakkal állapította meg a felügyelő,
hogy pedagógiai gyakorlatával, izzó hazaszeretetével nemcsak szű-
kebb gyülekezetében. de az egész városban megérdemelte a meg-
becsülést és szeretetet. A Soproni Magyar Férfidalkörnek hosszú
éveken át volt karnagya. s a magyar dal művelése és annak révén
Sopron magyarosodása érdekében hervadhatatlan érdemeket szerzett.
"Gráf Samu és Kiss József - így fejezte be az egyházközségi fel-
ügyelő a beszédét - a szeretet emberei voltak. A hála és szeretet
kisérje őket jól megérdemelt nyugalmuk idején is." Felolvasásra
kerültek D. báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai
felügyelő, valamint D. Kapi Béla püspök levelei is, rnelyekben a
nyugalomba vonuló két pedagógust nagy elismerésben részesít ették.
Zie.rmann Lajos esperes, igazgató-lelkész a soproni felső egyház-
megye, D. Pröhle Károly dr. egyetemi tanár az Erzsébet tudomány-
egyetem soproni teol fakultása és a szülők, Jung Miklós tanfelügyelő
a soproni kir. tanfelügyelőség, Polster Rezső tanító a kartársak nevé-
ben búcsúzot! az ünnepelt két tanférfiútól. akik meghatottan köszön-
lék meg és viszonozták a meleg búcsúztatást, a szereletet és jóaka-
ratot, amely megnyilvánult mellettük és megfogadták, hogy nyuga-
lombavonulásuk után is a hazának és az egyháznak szentelik
minden erejüket.

A két búcsúzó tanítótestvér a tanítói közélet terén is kiemelkedő
egyéniség volt. Tőlük mi még nem búcsúzunk. Kérjük, hogy értékes
munkáiuk, tapasztalataik áldásában lapunkat s a tanítótársadalmi
életet ezután is részesítsék. Addig is, amíg tőlük búcsút veszünk,
kivániuk, hogy Isten áldása kisérie nyugalmi éveiket.
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Tanítógyűlések.
A Magyar Tanítóegyesületek Egyetemes Szövetsége f. év:

július hó 6-án a Tanítók Ferenc József Háza disztermében tartotta
ezévi szöveiségtanácsi gyűlését. A tanítóság nagy számban vett
részt a gyűlésen, amelyen Berkénvi Károly elnök hirtelen megbete-
gedése miatt Moldoványi Gábor alelnök elnökölt. Nagyhatású, lelkes
megnyitójaban megemlékezett a Felvidék egy részének s Kéroételiá-
nak az anyaországgal összeölelkezéséröl, az ennek sikerét munkáló
derék magyar hősök önfeláldozáséról. Kiemelte a népoktatás főbb
eseményeit s utalt arra, hogy az 1940. évaTanítóegyesületek Szövet-
ségének 50 éves jubileumi esztendeje. E jubileumi évforduló! - indít-
ványára - a Szővetség 1940-ben megünnepli. összekapcsolva a X. .
Egyetemes Tanitógyűléssel, ami sziníén esedékes. Üdvözölte a köz-
gyűlésen megjelenteket. élükön Rákos István kir. tanácsost, Mester-
házy Jenő tanítóképzőintézeti tanárt, Tesléry Károly tanügyi tanácsost,
az országos egyesületi elnökőket s megjelent többi vendégeket és.
egyesületi tagokat.

Sugár Béla mindenre kiteriedő titkári jelentésben számolt be
az egyesületi év eseménveiról. Ismertette a tagegyesületek különféle
javaslatait. Kitért itt a. volt felvidéki tanítóság egyesületi bekapcsoló-
dására, amely egyelőre különíéle technikai akadályok miatt nem
valósul meg, amint ezt Dinnyés Károly, a felvidéki tanítóság egyik
vezére közelebbről is megindokolta. Titkári jelentése tiszta képet tárt
a hallgatóság elé a tanügyi kérdések mai állásáról, a jövő terveiről
s küzdelmeiről.

Nagyvonalú előadásban szólt Gyulai István' a nyolcosztályú
népiskoláról. Kiemelte, hogy indító okaikban mindig tiszták és erkölcsi
alapon állók a' pedagógia változó eszrnéi, elméletei. Ilyen a nyolc-
osztályú népiskola eszméje is. Trianon után hirdette a tanítóság a
népnevelés ujjáépítését s nagyobb munkamezőt kert. A nyolcosztályú
népiskolát a magyar jellem kialakítását, a magyar élet céljait mun-
káló nemzeti népiskolának ábrázolta, ami ~ a hallgatóság egyöntetű
felfogásaként - nagy elismerést- váltot! ki.

Szám os hozzászólás tette a felvetett eszméket világosabba.
A pénztári jelentés és indítványok letárgyalás után a Szövetség-

tanács véget ért.
Előző napon az Eötvös-Alap tartotta osztóbizottsági, választ-

mányi ülését és közgyűlését.

A soproni alsó egyházmegyei Tanítóegyesület június hó 22-én'
tartotta évi rendes közgyűlését Beled en Buli Sándor, az új egyesületi
elnök vezetésével. Az elnök megnyitójában megemlékezett a Felvidék
egy részének visszacsatolásáról, az abban hősi önfeláldozással részt-
vett magyar hősökról s a főbb tanügyi eseményekről. UdvözöIte a
megjelent vendégeket, -köztük Ajkay István dr. egyházmegyei fel-
ügyelőt. Megnyitója után értékes előadást és beszámolót tartott
Hetyey Pál, Pálffy Mihály, Fazekas Gyula s vallástanítási módszer-
tani kérdésekről Gyarmaty Dénes lelkész. Somogyi Béla az országos
egyesület s a szomszéd vasi közép egyesület üdvözletet tolmácsolta,



amelyet Vörös Endre csánigi tanítóval, az egyesület jegyzőjével együtt
képviselt, egyúttal több evangélikus tanítótársadalmi . kérdést ismer-
tetett felszólalásában. Egyúttal kiemelte, hogy az egyesületben lelkes.
áldásos munka folyik.

A vasi közép egyházmegyei Tanítóegyesület évi rendes köz-
gyűlését Kőszegen tartotta Somogyi Béla elnökléséveI július hó 10-én ..
A közgyűlésen megjelent dr. Beyer János ny. orvosezredes, egyház-
községi felügyelő, Tihamér Gusztáv áll. polg. isk. igazgató, Marton
Géza és dr. Bukovszky Ferenc leánylíceumi tanár, Magyary Ferenc
az állami tanítóképzőinléze t gyakorlo iskolájának tanára, körzeti
felügyelő, Suhajda Lajos ny. leányliceumi tanár, ehm. pénztáros,
Rónay B. Gyula ehm. főjegyző, lelkész, Kovács Béla, Rácz Sándor
lelkész, Szigethy Sándor földbirtokos. Buti Sándor egyesületi elnök
és Nagy Lajos, Hetyey Pál a soproni alsó ehm. egyesületből s az
egyesület tagjai egy tanfolyamon levő tanító kivételével. Az elnök
megnyitójában vázolta a mai magyar élét s a nemzeti művelődés
kérdéseit, hangsúlyozva, hogy közel két évtized állandó újító törek-
vései s a népoktatásügy nagy átalakító eszméinek győzelme után
a cél érdekében szüksége van a tanítóságnak bizonyos nyugalmi!
helyzetre. Ker/ai János értékes előadást tartott a kátétanítás kérdé-
seiről, Szabo Lajos pedig evangélikus népiskolai tantervünk és utasí-
tásunkról. A két tartalmas és időszerű előadásért meleg elismeréssel'
adózott a közgyűlés. A gyűlés a pénztáros és számvizsgáló jelentése'
után a Himnusz eléneklésevel ért véget.

Az elhangzott előadásokat legközelebb ismertetjük.

A békési egyhm. Tanítóegyesület Franko Mihálv elnök veze-
tésével f. évi július hó 3-án tartotta évi rendes közgyűlését Oros-
házán az egyházközség tanácstermében. Megelőzően istentisztelet
volt, majd megkoszorúzták a Hősök-szobrát.

Az elnök megnyitója után, mely lelkes hangon szólt a mai idők
kérdéseiről, évi jelentést adott. Majd Szakács György szarvasi tanító:
Uj tantervünk üzenete: Reformokat az evangélikus népiskolába l
címen, Francziszty András tótkomlósi tanító az otthon és iskola
egvüttműködéséről tartott emelkedett hangú előadást. Utána közebéd
volt az Ipartestületben.

A soproni felső egyházmegyei Tanífóegyesülef június 26-án
Sopronban tartotta évi rendes közgyőlését. Megelőzőleg Budaker
Gusztáv tartott áhitatot a templomban, amelyet művészi számok
foglaltak keretbe. Amminger Kálmán karigazgató J. S. Bach e-moll
Praludiumát adta elő, Gabnay Ferenc harkai tanitó, egyesületi tag
Kapi Gyula: Tehozzád, óh Uram ... c. művét énekelte, végül Am-
minger Bach e-moll fugáját játszotta. A vizsgateremben folytatódó
gyűlésen Graf Samu üdvözölte a vendégeket: Ziermann Lajos kor-'
mányfötanácsos, esperest, Rimler Pál gazd. főtanácsos, gyül. másod-
felügyelőt, Hamar Gyula tanúgyi fötenácsost. Budaker Oszkár és
Danielisz Róber! lelkészeke!, Weber Samu, Krug Lajos, Purt Gyula
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és Kisfaludy Károly ny. ig.-tanítókat, Mélykuti Ernő ny. áll. tanitót,
Nemes István áll. igazgatót, Polster Lászlo és Istenes József áll.
tanítókat. Elnöki jelentésében megemlékezett az elmúlt év tanugyi
esernényeiről, különösen a kisebbsézi tan tervről, amellyel a gyűlés
külön pontban is foglalkozott. valamint ugyancsak a külön pontban
is felvett méltatáséról Schranz Mihály elhunyt soproni tanítónak.
Majd Feiler Rezső soproni tanító előadásában foglalkozott a köz-
gyűlés a szabályrendelet-tervezetek közül az iskolai rendtartásra és
igazgató szolgálatára vonatkozó tervekkel s határozati javaslatot is
terjesztett fel. A közgyűlést a Hímnusz zárta be. A mostani tiszti-
kar a legközelebbi közgyűlésen megejtendő tisz!újításig vezeti az
egyesületet.

Felvétel az 1938/39. iskolai évben szervezett
soproni evangélikus liceumba.

(Előbb tanítóképzö-intézet.)
A felvétel iránti kérvényt Főtisztelendő és Nagyméltóságú D.

'Kapi Béla püspök úrhoz, Győr címezve, az intézet igazgatóságához
(Sopron) kell megküldeni. MellékIetek : 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 lll. és a IV. o. évvégi bizonyítvány-
.ról és a IV. o. félévi értesítőröl másolat küldendő.) 3. Aki inter-
nátusi elhelyezést kér, az uj keletű hatosági orvosi bizonyítványt is
mellékelien. 4. Aki internátusi és tandíjkedvezményt kér, az újke-
letű hatósági vagyoni .(szegénységi) bizonyítványt is mellékelien a
szülők (nem a növendék l) vagyoni helyzetéről. Két tanu által aláírt
szülői nyilatkozat arról, hogyatanulóért anyagi és erkölcsi felelős-
séget vállalnak.

A Iolvamodvánvra 2 pos, a mellékletekre 30 filléres okmány-
bélyeg ragasztandó. Szegénységi bizonyítvány alapján amellékletek
bélyegrnentesek. .

Bővebb tájékoztatást nyúit az intézet igazgatósága.
Aliceum érettségi bizonyítványával a majd megnyíló tanító-

képző-akadémiára és mindazon pályákra (a tudomány- és műegye-
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 tanító testvéreink szives

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



KeNYVISMERTETÉS
Helyesírási gyakorlatok a népiskolák II.. Ill. o. számára. Szer-

kesztette Szalatsv Richárd. Kalász kiadása. Ára 50 fill. (A IV. és V-VI.
o. gyakorlatai folytatólag megjelennek.) Régen hiányzó, kiváló gyakorlati
érzékkel és rnély tudományos elméleti elgondolással szerkesztett gyakorló
füzetek jelentek meg a helyesírás és nyelvi megfigyelések elmélyítésére.
Kitűnő eszköz a helyesírás - szabályok nélkül eszközölhető - tanítá-
sához, a helyes nyelvi megfigyelések öntevékenység útján történő tudatesi-
tására. A csendes foglalkozás anyagául a legkiválóbb didaktikai érzékkel
szerkesztett segédeszköz. Alkalmazása eszményi értelemben vett nevelő-
hatás ú foglalkoztatást jelent. Önállóaágra nevelő munkaeszköz, érdekes-
séget rryújló időtöltés és lélektani alapon egybeállított feladalsorozat a.
Szalatsy-féle helyesírási gyakorlófüzet, amelynek bevezetése mindenkinek,
saját érdeke. A szegény tanulöknek juttatott ingyenpéldányokkal jótékony-
ságot is gyakorol. Remélhetőleg a következő tanévben egy evangélikus
iskolából sem hiányzik. Megrendelhető:. Kalász Rt., Budapest, VIlI.,Szerit-
királyi-u. 47. (Tanítók Háza). Használatával a tanítójóléti intézményt: a,
Kalászt is támogat juk.

A dunántúli egyházkerület soproni liceumának és tanítóképző-
intézetének évkönyve Rozsondai Károly igazgató szerkesztésében
jelent meg. A liceum első és a tanítóképző nyolcvanadik évéről szá-
mol be. "Hálaadás a Felvidékért" szines magyar mintájú fejlécévei
foglalja el az első lapot, mint Budaker Oszkár lelkész igehirdetése,
ki a novemberi visszacsatoláskor mondotta azt el. Gyászkeretes a
következő lap: Kárpáti Sándor pályáját és munkásságát méltatia.
Ismerteti a május 3-án este a Városi Szinházban műveiből rendezett'
emlékhangverseny műsorát. temetését. az igazgató ott elmondott búcsú-
beszédét. Az ismertetésböl egy gazdag alkotótehetség munkássága
nyer megvilágítást és elhívott, ihletett ember életútja áll előttünk példa-
adó útmutatásként. Majd Rozsondai igazgatónak a gyakorlóiskola
évzáróján: június 12-én elmondott kedves búcsúbeszédét látjuk az
az értesítő ben , majd pedig "A líceum szerepe az evangélikus tanító-
képzésben " C. tanulmányt Kuszák lstvántól, amely mélyrehatóan vizs-
gálja az új iskolafaj helyét evangélikus iskolarendszerünkben, kiemelve
annak előkészítő szerepél a gyakorlati s evangélikus nevelés, - értve
ezen tanítónevelést - terén. Ismerteti az évkönyv ezután az iskolaév
történetet, a tanirlók, a tanárok és a testület névjegyzékét és mun--
kásságát. továbbá az intézet munkáját különléle ágazatok szerint.

A soproni népiskola értesítőiét magyar és ném et nyelven
szerkesztette Gráf Samu igazgató. Képpel, gyászkeretben. látjuk legelől,
Schranz Mihály méltatását, ki rnint az iskola egykori tanítója, 90 éves.
korában hunyt el csendben, magányban a .Lőverben levő otthonában.
Egyholdas ingatlanát, rajta 4 szobás házát, valamint 7485.58 P kész-
pénzét a soproni egyházközségnek, illetőleg iskolának hagyta. "A leg--
becsesebb örökség azonban, amit ránk hagytál: a- munka megbe-·
csülésének nagy és örök parancsolata és a szegények gyámolításá-
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riak helyes értelmezése." - írja a megemlékezés. A "Jelentés az
1938-39. évről" tanulságos metszetét adja az intézet gazdag, sok-

-oldalú nevelőoktatói munkásságának. annak számos részletére kitérve.

A budapesti Deák-téri népiskola 1938-39. évről szóló érte-
.sítőíét Gadányi János közli. Elöljáróban kiemeli az iskola életében
is nagy örömet keltő történelmi eseményt: házánk megnagyobbodá-
sát. Lelkes nevelői indítást ad az ifjúságnak az igazság győzelm é-
Inek hangsúlyozásával. Majd D. D. Raffay Sándor 20 éves püspöki
működését méltatja. Ismerteti a nevelőoktatói munka mozzanatait,
kiemelve, hogy tevékenységükben mindíg az evangélikus iskola el-
.hívatottsága és célkitűzése vezette a tanítótestület tagjait. Részletes
névsor, statisztika s a következő tanévre szóló tudnivalók egészítik
.ki ebeszámolót.

Karácsonyi S.: A magyar észjárás és közoktatásügyünk
.reíormia. Különbsézet kíván tenni: középosztály és felsőosztály is-
kolái között. Mentesiteniök kellene e föiskolékra előkészítő iskolákat

.attol a tehertől. hogy középosztálybelieket is nevelj en. Szerinte az
új középiskolai törvény a realgimnázium megalkotásával társadalom-
politikai tekintetben meglehetősen átmeneti állapotot teremtett. Meg
kell teremteni azokat az iskolafaiokat. amelyekben valódi közép:
osztály fejlődhetik. Ki kell fejleszteni a középosztály szellemét áthí-
-dalni az alsó és felsőosztály közötti különbséget. A magyar felső
néposztály lelki alkata és .az egyetemi reform fejezetnél a szerző
kifejti álláspontját a küszöbön álló egyetemi reformot illetőleg. Szól

.a. szelektálásről, a tehetségkutatásról, az ellenőrzés szigoritásáról, tan-
tervváltoztatásról és megreformált tanárképzésről. a tanárok tovább-
képzéséről, tankönyvrevízióról és új rendtartásról Tárgyalja a felső
néposztály értelmi, érzelmi és akarati világát. Kimondja végső kővet-
·keztétésképpen. hogy valóságtiszteletre. a tények és törvények tudo-
másul- és tekintetbevételére van szükség. Ennek az egyetlen szükség-
letnek a tudatosulása folyamatban van. Ezért nem fél, hogy veszedelem
teljesedik be rajtunk, mert mi magyarok teljesítjük küldetésünket.
Karácsonyi munkája : igen mélyeigondolkodásra indító és a mai
magyar közoktatésügyi kérdések kornoly megítélését magába foglaló
-munka. Erdemes tanulmányozásra!

Magyar zenét az amerikai magyaroknak! J;:zzel a rendkí-
vüli jelentőségű programmal száll hajóra a napokban Kertész Gyula
és utazik Amerikába, az új hazába vándorolt magyarok közé. Ker-
tész Gyula a közismert Magyar Kórus kiadóvállalat alapítója és
szerkesztője a M. Kórus és Enekszó zenei lapoknak. E lapoknak
köszönhető, hogy az iskolákba, énekkarokba, dalárdákbe eljuthattak

.a népdalleldolgozások és egyéb magyar karkompoziciók. Az Ene-
kesrendi mozgalom óhazai eredményeit; az Eneklő Hjuságot, az
igazi magyar népdalori alapuló iskolai énekkart, az új egységes ma-
gyar népénektárt fogja bemutatni az újvilágba szakadt magyarság-
nak. Amerikai utján végigjárja az oltani magyar egyházközségeket,
iskolákat. egyesületeket, hogy megnyerje a vezetőket az itthon oly



-szép virágzásba fordúlt népzenei mozgalomnak. Első állomás New-
York lesz, ahol a környék tanítói és karvezetőinek néhány napos
tanfolyamot tart. Nemes vállalkozásának indító erőt Shvoy Lajos
püspök adta, ki amerikai leveleiben igen szánalmas állapotokról
számol be a mult évi látogatása kapcsán. Jó féléve indúlt meg a
levélbeni szervezés s most gyakorlatilag is megindúl az amerikai
második generáció visszavezetése a magyar népzenéhez. Kertész
vállalkozása nemcsak a zeneszerzők hírét viszi a tengerentúlra, hanem
a népdalleldolgozásokkal, Bartók, Kodálv, Adám, Bárdos, stb. rnű-
vein keresztül az ősi magyar népdalt és egyházi éneket juttatja
messze szakadt testvéreink közé és ezáltal megvédi őket a beolva-
,dástól és szorosabbá teszi a kapcsolatot a két világrész magyarjai
között.

Liturgikus rend kántor! szolgálat,
Ismételten felhivjuk valamennyi kántortanítói szelgálatot végző

tanitótestvér b. figyelmet jákfai Gömbős Gyula kartársunk e munká-
jára. Azok, akik már megszerezték, a legnagyobb elismeréssel álla-
pítják meg róla, hogy a liturgikus istentisztelet végzését nagyon
megkönnyíti. Az orgonás a kezdő és főének kivételével, ami válto-
zik, az egész egyházi esztendőre szóló teljes líturgiai 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 és biztosan végezheti az isten-
tisztelet kantori szolgálatát. Valamennyi liturgiai korál teljes hang-
jegyanyagát felöleli az ízléses és tartós kötésben megjelent .Liíur-
.gikus rend kantori szolgálat" s tiszta, világos hangjegynyomással
'készülvén, használata valóban hézagot pótol, Eddig körülbelül 100
példány kelt el belőle. Ajánljuk mielöbbi beszerzését minden kán-
tortanítónak. aki eddig még meg nem rendelte. Ara portóköltséggel
-együtt T 10 P. MegrendeJhető a katonai szolgálatot teljesítő szerző
édesapjánál : jákfai Görribös Sándor evangélikus levita és igazgató
tanítónál: Pusztamiske (Veszprém m.)

Gyógyházra érkezett úiabb adomány: Kiss Lajos Győrújíalu
1 pengő. Az eddigi gyüjtés összege 1324·50 pengő. A kemenesaljai

-gvüjtés 947 pengő.

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

küldtek előfizetési díjat, legyenek szívesek a legsürgősebben ren-
dezni a befizetést, mert nem tudunk eleget tenni a nyomdával
szemben kötelezettségünknek. Az előfizetést Ceglédre kérjük csekk-
lapon 42.532. számra. - Ugyancsak kérjük az egyesületi tagsági
-dííakat Várkonyi Endre pénztárosunk címére : Budapest, I. ker.,

Bécsikapu-tér 9. sz.
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HIR E K
jele, hogy az iskolák búcsúzó ifjúsága
felismerte ennek az érzelmes diákdalnak
az idegenszerűségét s nem hajlandó töb-
bet énekelni. Az egyik iskola érettségi-
zett diákjai kijelentik, hogy ők nem nyárs-
polgérségra készülnek. nem akarnak fi-
liszterek lenni s ez a dal nem kell nekik.
A budai ciszterci gimnázium diákjai ma-
guk írtak búcsúzóéneket egy régi heves-
megyei népdal dallam ára. A kaposvári
nyolcadikosok pedig egyenesen Kodály
Zoltánhoz fordultak szép levélben. Űk
sem akarnak szomorú, idegen dallammal
kilépni az életbe, kérik a mestert, írjon
nekik új búcsúzó éneket. Kodálv válasza
kertörténelmi dokumentum: Jelentős ese-
ménynek tartja a "szégyen-nóta" elhell-
gattatásá!. Különben is ez a dal anémet
egyetemek búcsúzóia, nem illik már ezért
sem magyar gimnázisták szájába. Amint
az régi népdallamból lett városi énekké,
úgy szülessék meg a mi diákénekünk is.
A magatartást kell eltanulni anémet
díékságtól, amely hosszú időn át a nem-
zeti lélek ébrentartője volt az idegen el-
nyomás ellen. "Oe nótát már csak a ma-
gunkéból merítsünk : ők se a franciáktól
kérték kölcsön." Kodály írása - melyel
a Magyar Énekoktatók Orszégos Esve-
sülete az Ország valamennyi iskolájának
megküldött - megkoronázóia a magyar
diákság mozgalmának. Remélhetjük, hogy
jövőre már egyetlenegy iskola sem énekli
a "szégyen-nótát" s szép, nemesveretű
magyar dallal lép ki az életbe a magyar
ifjúság.

A Magyar Tanügyi Egyesületek Egve-
temes Szervezetének elnöki tanácsa jún.
27-én Budapesten ülést tartott és elhatá-
rozta, hogy sürgős lépéseket tesz' annak
kieszközlésére, hogy a tanári és tanítói
statusban az 1932. évben elvesztett egy
évi előmeneteli idő az automatikus elő-
menetel eredeti rendje visszaállittassék.
Foglalkozott továbbá a megszüntetett
kerpótlékok helyett működési pótlék rend-
szeresítése, továbbá a kezdő tanári szol-
gálati viszony méltányos rendezésének a
kérdésével.

Evangélikus tanítók a hetedik fize-
tési osztályban. A júliusi előléptetesek
során 8 evangélikus tanító került a hete-
dik fizetési osztályba. Névsoruk a köveí-
kező: Várkonyi Endre budai, Grieszhaber
E. Henrik maiesi. Böite Sándor somogy-
vámosi, Magyar István lelpéci. v. Horvar
Árpád gyönki, Adamkovics János tót-
komlósi, K"ján József legéndi és Szeve-

Eljegyzés. Nándorly 1. Gyula cinkotai
ev. tanító eljegyezte Rohoska Lajos szar-
vasi ev. tanító Aranka nevű leányát 1939
július l-én. A szerető szivek szövetségére
lapunk is áldást kíván.

Gyászhlr. Özv. Tüskés Istvánné sz.
Zatkalik Erzsébet, mint felesége. Ilona,
Elia és Jolán gyermekei a maguk és az
összes rokonság nevében is fájdalomtól
megtört szívvel, de lsten akaratában való
hittel megnyugodva jelentik, hogy forrón
szeretett ura, a ió édesapa és rokon:
Tüskés István ev. tanító folyó évi június
hó 28-án délután 4 órakor, életének 53-ik,
boldog házasságának. 27-ik évében, hosszú
szenvedés után az Urban csendesen el-
hunyt. - Drága halottunkat folyó évi
június hó 30-án délután 4 órakor temet-
jük a X. ker. új köz temető halottasházá-
ból az ágo h. evang. egyház szertartása
szerint. - Budapest, 1939 június 28. -
Nyugodj békében I

Országos protestáns napok Buda-
pesten. A magyar protestánsság átlogó
társadalmi egyesülete: az Országos Beth-
len Gábor Szövetség a Reformáció Emlék-
ünnepévei kapcsolatban ez év október
végén országos protestáns napokat ren-
dez Budapesten. Ezeken a napokon test-
véri találkozóra gyűlnek össze az egész
ország pretestarisai. hagy tanúbizonysá-
got legyenek élő evangéliumi hitükről,
protestáns öntudatukról és a protestantiz-
musnak - a történelmi multban gyöke-
rező - elhivatottságáról. Az országos
protestáns napokon nagyszabású ünnepé-
lyek és megmozdulások történnek. Közös
istentiszteletek, előadások, protestáns
szerveknek közös megbeszélései. Operai
és szinházi díszelőadások. fáklyás felvo-
nulás, stb., stb. A protestáns napokra fel-
utazök vasúti kedvezményben és [utá-
nyos elszállésolésban részesülnek. Már
most felhívjuk olvasóink szives Iigyelmét

.a magyar protestánsoknak erre a nagy-
szabású történelmi megmozdulására. A
protestáns napokról későbbi időpontok-
ban részletes tájékoztatást adunk. (Az
országos protestáns napok rendezőbizott-
ságának címe: Országos Bethlen Gábor
Szövetség, Budapest, IV., Semmelweis-u.·
17. szám.)

A "Ballag már a vén diák" alkonya.
Az "Énekszó" júliusi számának cikkei
közül általános érdeklődest kelt egy hir:
"Kilép az életbe az első éneklő ifjúság,
melynek nem kell a Ballag már a vén
diák ... " A nemzeti érzés erősödésének



rényi Samu acsaifanító. 31-35 évi szol-
gálattal nevezte ki tanítótestvéreinket a
miniszter. Amidőn lapunk részéről is
örömmel adunk erről hírt. további rnű-
ködésükre Isten áldását kivánjuk. Sajná-
lattal kell ugyanakkor megállapítanunk.
hogy még több arra érdemes tanítótest-
vérünk ezúttal is hiába reménykedett,
-előléotetése nem törté~t meg.

Magyar turfstaélet a Kárpataljén. A
Magyar Turista Egyesület gondozásába
utalt 18 havi menedékház sürgős ren be-
hozását és mintegy 25-30 értékes kár-
pátaljai íördöhelv kiépítését tartja az
állam és a turista mozgalom első ielada-

[ának dr. Peitler Gyula. az egyesület fő-
titkára. aki erről az országos érdeklődest
keltett kérdésről alapos cikket írt a Buvár
legujabb számébe. Dr. Somogyi Zsigmond
a napiürdőzésről, dr. Halász Árpád Buda-
pest gyógylürdőiről és gyógyforrásairól íro
A Buvár új száma ezenkívül még sok
kisebb-nagyobb közleményt tartalmaz a
természettudomány és a technika világá-
ból. Cavallier József dr. szerkeszti és a
Franklin-Társulat adja ki a magyar köz-
művelődésben számottevő folyóiratot.
amelynek páratlan népszerűsége olvasó-
közönségünk magas műVeltségéről tanús-
kodik.

KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető : dr. Gárdo"nyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-intézeti tanár .

.Az orgonaépítészet problémái.
Irta: Borgulya Endre szarvasi kántortanító.

Ill.
A traktúrán értjük a billentyűzet és a szélláda közötti össze-

kölést, mely a sípok megszólalását eszközli. A legrégibb' a mechani-
kus (gépezetes, fa-huzalos) traktúre, újabbkori a pneumatikus és
még újabb az elektropneumatikus trektúra.

Bizonyos, hogyalegegyszerűbb, legjobb a mechanikus traktúra ..
Azonban ennek időszaki változásai, érzékenysége. a játék nehézsége,
főleg a kopulák rendkívül nehéz járása arra ösztönözte az orgona-
építőket, hogy könnyebb járású billentyűzettel és kopulákkal bizto-
sítsák az orgona megszólalásál. Igy született meg a pneumatika.

Ma éles harcban állanak egymással a mechanika és a pneu-
matika hívei. A harc kimenetele nem kétséges: a pneumatika, illetve
az elektropneumatika fog győzni. Németországban legújabban pl.
elektropneumatikus csuszkaládákat építenek. A helyzet u. i. az, hogy
a mechanikus trektúra járása egy 2-3 manuálos orgonánál manuál-
kopulákkal .oly nehéz és oly fárasztó. hogy azon kényesebb és
gyorsabb darabot játszani lehetetlen. Amellett ez a nehéz járás úgy
eldurvítja a kezek idegzetét, hogy képtelen lesz finomabb dolgokat
kihozni. Nagyon sok orgonát ismerek, amelyen egy manuállal úgy-
ahogy (meglehetős zörgéssel) lehet orgonálni, de mihelyt bekapcsoljuk
a manuálkopulát, akkor a játék kétszeresen nehezebbé lesz, tehát
huzamosabb időn át kimerül rajta az orgonálo keze. Még nehezebb
a játék két manuálkopulával. Hiábavaló a vezetékek párnázása, a
sarokvasak olajozása, a rúgók megeresztése : a vezetékek súrlódása.
a szélnyomás 'és a rugók ellenállása oly munkát igényelnek a jálé-
kostól, ami az ő erejét meghaladja, Ha még hozzávesszük, hogya
láb sohasem tud olyan fínoman billenieni, mint a kéz s halljuk a
pedálvezetékek zörgését, az erősebb szelepek visszacsapódását, az
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egyre jobban zörgő tengelyek rángatódzását : akkor meg tudjuk majd
érteni a pneumatika híveit.

Pneumatikánál a szelepek nyitását és zárását az orgonaszél
nyomásának a közvetítésével eszközöljük. Az építők addig nem
nyugodtak, míg létre nem hoztak oly tökéletes pneumatikus játszó-
asztalt és traktúrát, melynek pontossága azonos a mechanikus-
trakturáéval. A pneumatika ellen u. i. rendszerint azt hozták fel, hogy
amíg a szél a szeleplől a fuvócskáig megy, addig eltelik egy kis idő
és így q pneumatika mindíg késik. Ezzel szemben megállapítom, hogy
a pneumatikus orgona is voltaképen gépezetes. U. i. atraktura csö-
vében levegő van. Ez a körülhatárolt levegő-huzal a szelepnél szél-
lökést kap, miáltal a másik végénél felemeli a relé-szelepet. úgy,
mintha egy hosszabb Ia-pálcikát meglöknénk. A szelep felnyomása
pillanatában a besűrűsödés folytán u. i. a légnemű levegő a csőben
minlegy szilárd testté válik, mellyel egy fa-huzalrnódjára lehet dol-
gozni. A cső belső vastagságának, hosszának, a Iúvócska és a sze-
lep méreteinek megfelelően arányos építése, valamint a szél
sűrűségének kellő foka, végül a szerkezet helyes elgondolása és ki-
vitele együttesen biztosítják a traktúra pontos működését, úgy az.
egyszeri megszólalás, mint a hangismétlés tekintetében.

Tény, hogy vannak kezdetleges kivitelű és rosszul tervezett
pneumatikus trakturák. Ilyenek után azonban nem szabad ítélnünk,
hanem meg kell ismernünk a pneumatika .minden titkát, minden
újabb vívmányát s főleg meg kell ismernünk a helyes játszóasztal-O
szerkezetet, hogy tisztán ítélhessünk ezen kérdésekben s rájöjjünk
az igazságra.

Többféle játszóasztal-szerkezet van használatban. Mielőtt ezek
ismertetésével foglalkoznék. néhány fontos dologra kell kitérnem. A
játszóasztalban olyan szerkezefeket is alkalmaznak, amelyeknél a
csőbe felülről bocsaitenak szelet. ugyanakkor mellőzik az ellenszelep
alkalmazását és a fölösleges (ú. n. fáradt) szél elvezetésére vékony
(1Tn/m) furatokat furnak a cső falába .. Ez a szerkezet nem megbízható,
mert a szélkieresztö furatok némely időszakban kevésnek. illetve
soknak bizonyulnak. miáltal az egyes hangok vagy a megszólalás-
nál, vagy az elhallgatásnél késnek. Köveleliük meg, hogy a belső
kényes részek ne olcsó fenyőfából, hanem elsőrendű .gőzölt körte-
fából készüljenek, minden cső furat égetve és enyvezve legyen. hogy
a szél a szomszédos furatokba át ne szökiön. Nemrég láttam egy
olyan orgonát, melynek fenvőfa-szeleptőkéi nem voltak sem égetve, sem
enyvezve, és a szél a 4-5 11m-es közfalakon át a fa pórusain átszi-
várgott. minek következtében a szomszédos hangok összeszóltak és
az alig 20 éves multú orgona játszóasztalának szerkezetét egysze-
rűen ki kellett dobni. Innen is látható, hogy végeredményében az
olcsóbb orgona a legdrágább, mert későbbi javításai többszörösen
felemésztik az árkülőnbséget. (Befejezése következik.)

Nyomatott Garab József könyvnyomdájában. Cegléden.


