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"Legeltesd az én bárányaimat!"
"Mikor aztán megebédelének, monda Jézus Si-

mon Péternek: Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-é
engem ezeknél? Monda néki :' Igen, Uram, Te tudod,
hogy szeretlek Téged 1 Monda néki; Legeltesd az
én bárányaimat 1" János 21: 15.

A pásztorok pásztora hozzánk is odalép most. Belenéz mélyen
a lelkünkbe. úgy. mint egykor Simon Péterébe ott a Tibériás partján.

Hallom lelkeket átjáró kérdését : "Szeretsz-é engem?" Tudom.
hogy őszintén, becsületesen kell felelnem ré, már azért is, mivel 6
úgyis tud mindent.

Indulás előtt állunk. Nyájaink együtt vannak már. Az uti terv
kész. kezünkben a pásztorbot és tarisznya. De , a mi bárányaink
mind az Ovéí, azért feléletünket várja előbb az Ur, hogy aztán át-
adhassa nekünk az isteni küldetés szent bizonyosságát. Enélkül
örömtelen és céltalan lenne útunk és munkánk.

Álljunk meg hát csendesen most hű Urunk előtt mindnyájan
mi, pásztorok. Nézzünk bele szelíd szemébe és mondjuk el szívünk
vallomását: "Uram. Te mindent tudsz. - de azt is látod. hogy
vágylak szeretni Téged és kicsiny nyájadat 1" "Nagyobb jót nem
adhatok nékik, mint hogy Hozzád vezetem valamennyit."

Tudom. hogy az Úr ránk helyezi akkor áldó kezeit. s Lelkével
velünk jön az úton.

Így.nem terhes. hanem gyönyörűséges lesz a pásztor munkája.
Úgy megragadott egyszer egy pusztai juhász kijelentése. amint

azt mondta beszélgetés közben: "Amíg egy juh lesz a földön. én
annak pásztora leszek."

Ezernyi gyermekszem néz most reánk. s mindnek egy a kér-
dése: "Szeretsz-é engem?"

Az Úr Jézussal való mélységes párbeszéd után örömmel ragyog
majd feléjük szeretetben, áldásban megfürdött lelkünk bátorítása, s
hittel elindulhalunk.

B. Ad. t.
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Szeretsz-é, mondd 7 - Vár rád a gyönge bárány.
Szivedre vedd főként a sok kicsinyt.
A gyermek éj s nap közt homályban jár ám.
Vezesd napfényre. zöld mezőre mind.
Szeretsz 7 Rajtok mutasd szived ·szerelmét.
Mit értük téssz, azt mintha értem tennéd,
Mint hű anya. őket kebledre vond.
Szerelsz-é mondd 7

(Gérok K.)

Elfajult nemzetnevelés.
Megírták a napilapok a mult hónap közepén azt a felháborító

magatartást. amit a Kassán át Pozsonyba utazó szlovák Hlinka-gárda
a kassai állomáson tanúsított. A területenkívüliséget élvező vonat
utasai gúnydalokat énekelve Magyarország ellen. becsmérlő kijelen-
tések s durva nemzetsértés közt haladtak át Kassa vasúti állomásán.
A szlovák ifjakból álló különítmény jogtalannak minősítette a vissza-
csatolt Felvidék elvesztését s mint elrabolt területet. visszakövetelte.
Csak az ott állók felháborodása kísérte őket minősíthetetlen. gyaláz-
kodó magatartásuk mélységes megvetésével. de ellenük semmi kornoly
lépést tenni nem volt lehetséges.

• Megértjük. hogy a mai feszült nemzetközi helyzetben mindenüt!
magasra törnek az izgalom hullámai. Azt is be kell látnunk. hogy
egy államisága első napjait élő új államalakulat. mint Szlovákía, nem
tud azonnal beleilleszkedni az önállóság szerepébe. Nem látjuk azon-
ban tisztán a Hlinka-gárda magatartásának végső célját sértelmét.
Milyen hatások alatt áll ez az alakulat? Kinek az érdeke. hogy
állandóan izgalomban tartsa annak ifjúsága nemcsak saját nemzetét.
hanem a szomszéd államok lakóit is? Miféle nemzetnevelés folyik
ebben az új államalakulatban. hogy ilyen felelőtlen elemek állandó
nyugtalanságban tarthatják a békére áhitozo népek józanságra, nyu-
godt. békés nemzeti életre vágyódo lelkivilágát? Vajjon még most
sem tanult ez a nép abból a világos történelmi példából. amely
megmutatta. hogy gyűlöletre államot építeni nem lehet? Bizonyára
csak felelőtlen elemek eltévelyedéséről van szó s a hivatalos kőrök
felfogása egészen más l Legalább is józan. megfontolt ésszel csak
ezt tudjuk. mint következtetést, levonni a mai Szlovák állam ifjúsá-
gának már nem első esetben megnyilvánuló beteges nemzeti nagy-
zásából és túlkapásaiból.

Látnunk kell azonban azt is, hogy nagy nemzeti öntudatra
nevelés is nyilvánul meg a szlovák ifjak túlzásaiban. Bizonyos azon-
ban. hogy elfajult és szélsőséges ennek a nemzeti öntudatnak az
ébresztésére. kifejlesztésére irányuló nevelői törekvés. Egészen más
a nemzeti öntudat helyes irányítása a nemzetnevelés munkájában I
Minden önerőnek, nemzeti öncélúságnak. történelmi elhivatotlságnak
s hazaszeretetnek mélységes megalapozása és a lélekbe égetése
mellett is tartózkodnia kell a józan s békés úton haladó nemzet-
nevelésnek a gyűlölet szításétól más államok békés élete. más
nemzetek jogos élniakarása ellen. A nemzetnevelő munkának ilyen



elfajulása csak veszedelmet jelent, hiszen lejtőre viszi a nemzet jövő-
jét, mert feltartózhatatlanul sodorja háborús bonyodalmak felé.

Nekünk, magyar nemzetnevelőknek tanulnuk kell még a vissza-
riasztó példákból is I Anélkül, hogy a józan felfogás határain túl-
mennénk, mély ulepokra s erős oszlopokra kell helyeznünk arnagyar
nemzeti öntudat szílárd épületét ! Véssük .nélven az ifjúság lelkébe,
hogy ez a föld, amely neki kenyeret ád, nemcsak azért drága, mert
táplálja, bölcsőjét ringatja s koporsóját is elpihenteti, hanem azért is,
mert hazája, mert mindennél szentebb hantjaihoz sok drága honfi-
vér, évszázadok küzdelrne tapadt. De lássa meg azt is. hogy nem
elég rajta élni. a maga egyéni boldogulását biztosítani. hanem azért
készen kell állni a védelem minden eszközével s azt meg kell őrizni
minden ellenséggel szemben. Sok a ránk agyarkodó ellenség még
most is. amikor már nagy. hatalmas barátaink s jó szomszédaink
vannak.

Új területe nyílik meg a tanítóság nemzetnevelő munkáiának
az új levente-törvény végrehajtása nyomán. Majdnem az egész vo-
nalon a tanítóság kezébe helyezik le a leventeifjúság nevelésének
irányító munkáját. Mint leventecsoport parancsnokok. úiabb, széle-
sebb területen fejthetik ki a megbízást nyert tanítótestvérek az ifjúság
nemzeti öntudatra nevelésének szent munkáját. Rájuk hárul a fel-
adat, hogy ezt a nevelést a magyar nemzeti céloknak megfelelöen,
a helyes irányban úgy végezzék. hogy nyomában öntudatos, mély-
séges hazaszeretettől áthatott, meggyőződéses leventeifjúság váljék
a rájukbízott nemzedékből.

Különbnek kell lennie ennek az ifjúságnak a szlovák felelőtlen
alakulat ijjúságáná], amely más államok gyalázásában. sértegetéseben
éli ki nemzeti vágyait s lábbal tiporja a nemzetközi érintkezés elemi
szabályait. De különbnek kell lennie az eddigi magyar ifjúságnél is,
amely nem volt mindíg eléggé öntudatos. Látnia kell az új nemze-
déknek a saját érdekei mellett a nemzet érdekeit is. Látnia "kell,
hogy milyen feladatok várnak a jövő nemzedékre, ha hazáját meg
akarja tartani s földjén nyugodt. békés életet akar élni.

A jog. az igazság mellett kifelé erőt mindíg a nemzet egysége.
öntudata mutat s az az ifjúság. amely föl tud emelkedni a közös
nemzeti célok tisztultabb légkörébe. az eszményi célok magasságába.
ahonnan tisztán látja a reáváró feladatokat s kész azokért áldozni
s értük. mint a közös boldogabb sors biztosítékéért küzdeni és fáradni.

A tiszta s mindíg felelősségérzettói áthatott nemzetnevelés
munkája legyen eszményünk új munkaév új munkaterületein, hogy
annak nyomán egészséges ífjú nemzedék álljon készen földjén küz-
deni. a jog és igazság védelmében élni ésa nemzet boldogabb
jövendőjet szolgálni. Somogyi B.

Aki az Eötvös-Alap Önsegélyző és Családjó léti Osztályába belép.
nemcsak önmagáról és családjáról gondoskodott. hanem sok tanító-

özvegy és árva könnyeit is letörli!
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A verseny szerepe az "Új nevelés'l-ben.
Irta : dr. Garai József soproni evangélikus tanítóképző-intézeti tanár.

Világos, hogy csak a nemes verseny alkal-
mazása jogosult. Nemes a verseny, az egyéneké
és az intézrnényeké egyaránt, ha merőben a ben-
nök rejlő erők és értékek érvényesítésére vonat-
kozik, mégpedig a tárgyi erők és értékek növe-
lésére. Az igazságosságot és mindeneklölött ti

szeretetet sohasem szebad sérlenie. Mázy.

A verseny kérdése oly szorosan összefügg a jutalmazás és
. büntetés kérdésével, hogy attól sokszor el sem választható. Hiszen
nagyon jól tudjuk, hogy éppen a verseny eredménye igen gyakran
a jutalom szokott lenni. Jó példákat találhalunk az iskolai életben
is arra vonatkozólag, hogy a versenyben való lemaradásnak viszont
sokszor büntetés a következménye. Az elmondoUakkal kapcsolatban
egy teljesen megfordítható tételt állíthatunk : a versenynek nem fel-
tétlen következménye a jutalmazás vagy a büntetés és viszont a
jutalmazást illetőleg a büntetésből sem lehet arra következtethetnünk,
hogya verseny valamilyen formájával állunk szemben. Ha a keltő
együtt lép fel. akkor a gyakoribb eset mégis az, hogy az előzmény
szerepét a verseny játsza, mig a következmény a jutalom, illetőleg
a büntetés.

Ha a nevelés mult jára egy kissé visszepillantunk. azonnal látni
fogjuk azt, hogy a verseny mily nagy szerepet játszott a nevelés·
ben a legrégibb időktől kezdve napjainkig. Elég, ha az ókori görög
városállamok gymnastikai gyakorlataira gondolunk, melynek római
megnyilvánulásai is ismeretesek. Itt már a szellemi élet síkján is
jobban érvényesül ez a sajátos nevelői eljárás. A retorikai iskolák
növendékei betanuljak szónoklataikat és szinte egymással verse-
nyezve mondják azokat el. Elmélkedőik is és így Quintilianus is
eléggé hangoztatja a vetélkedés nagy jelentőségét. A középkor lovagjai
épúgy versenyre keltek egymással, mint a szerzetesrend ek tagjai
rendjük igazsága érdekében. A középkori egyetemek egymással való
versengése, a tanárok és a diákság versen nyel való megszerzése is
ismeretes. A különbség pusztán csak az, hogy mig az ókorban az
egyéni versenyzés, addig a középkorban a közösségek versenyzése
terjedt el. A renaissance, a reformáció középiskoléiban folyó ver-
senyzés már mérsékeltebb ütemü volt, a iezsuitáknál azonban az
aemulatio a tetőpontját érte el. Az újkor neveléselmélkedöi részben
elismerik nagy értékét. részben meg sem említik vagy esetleg ellene
foglalnak állást. Az ellene való állásfoglalás a naturalizmus egyik
jól ismert sarktétele ..

Ha a legújabb idők állásfoglalását nézzük e kérdésben, akkor
bátran állíthatjuk, hogya naturalizmus feléledésével a verseny értéke
is alább szállt. Elég, ha Montessorinak, az új nevelés egyik leg-
nagyobb képviselőjének e téren vallott nézeteit megemlítjük. Sze-
rinte a verseny lényege az, hogy a gyermekek lássák, hogy mások
jobbak, jobb jegyet, több dicsérelet és díjat kapnak, mint ök és
igyekezzenek ezeket utánozni. Igy azonban az iskola nemcsak mun-
kára, hanem a megerőlíetés felé is viszi növendékeit. Emellett még



az az erkölcsi cél lebeg a tanító szeme előtt: szenvedésre, meg-
erőltetésre kell szoktatni a gyermeket. Montessori a verseny kérdé-
sét egy példával világítja meg. Akkor, amikor az orvos az iskolás-
gyermekeket megvizsgálla. többek között sok nagyothallót talált.
Ezek kevesebbet értettek meg a tanításokból. kinézésük sem volt
oly értelmes, minl osztálytársaiké : s ..büntetésből" az osztály leg-
hátsó padjaiban ültek. Sokszor megbuktak. mert nem tanultak meg
tollbamondásra írni. Versenyzés és büntetések itt hiábavalónak bizo-
nyultak. Még akkor sem javultak meg. amikor őket a tanítótói oly
messzire tették. amint csak lehetett. Akadtak gyermekek, akik a sok
intés és büntetés dacára sem tudtak csendesen ülni, vagy maga-
viseletükben a jobban nevelt tanítványokat követni.

Az eddigiekből a versenyzés elítélése tünik ki. Ezt teljesen
nem mernénk állítani. Az bizonyos, hogya túlzás e téren sem en-
gedhető meg, sem a testi, sem a szellemi versenyek esetében. Azt
azonban állíthatjuk, hogy .

1. a buzdítás miatt is szükséges a verseny,
2. bizonyos fokú - de nem túlzott - megerőltetés elviselésére

hozzá kell szoktatni a szervezetet,
3. ami az említett - a nagyothallókra vonatkozó - példát

illeti. e kérdés mindenki előtt világosan állhat. bár nem úgy. amint
Montessori gondolja.

A testgyakorlás kérdésére rátérve azt mondia, hogy az általa
megfigyelt iskolákban (Olaszország) sok lusta gyermek nem szivesen
tornézott. inkább egy sarokban ültek. Mivel azonban így rossz pél-
dát adtak a többieknek. azért szívgyengeség, vérszegénység és más
bajok. betegségek címéri a testgyakorlás alól felmentették őket.
Nálunk is előfordulhatnak ilyen esetek. Ezek azonban nem éltalá-
nosíthalók. Ahol pedig a gyermek nem szivesen vesz részt a közös
lestgyakorlatokban, az a ritkább eset és az elkényeztetett gyermek-
kel fordul elő gyakrabban. Mert nézzünk csak kissé mélyebben a
gyermeki lélek mélyére I Az, amit így az "új iskola" hirdet, vád a
gyermek ellen, hogy lusta és nem szeret a közös testgyakorlatok-
ban, játékokban résztvenni. Nézzük meg ezzel szemben azokat a
gyermekeket. akik büntetésből vagy betegségből nem vesznek részt
a közös játékokban és akkor rnindiárt tisztán és világosan látjuk az
igazságot. Megtörtént az is, hogy oly gyermek is, aki tényleg beteg
volt, nem ielent., tte ezt, csakhogy ki ne maradjon a játékból.

A versenyekre különben is, Montessori szerint, a legjobb pél-
dát a tornaverseny, különösen az ifjak versenye adja. A legjobb
példa a versenyfutás. Az ifjak így rászoknak arra, hogy kitartsanak
és egy távot a legrövidebb idő alatt végigfussanak. A gyakorlat alap-
gondolata a megerőltetés. Montessori az antropologus szemével nézi
az emberi testet és az antropológiai vizsgálatok eredményeinek meg-
felelően azt mondja, hogy az emberi test felépítését tekintve, kétféle
lehet: az egyiknél a felsőtest az uralkodó, a másiknál a végtagok.
Ahol a felsőtest fejlett, a tüdő meg a szív nagyobb. ott az ellenálló
erő nagyobb, mint a mozgékonyság. A másik típusra az ellenkezöle
az igaz. Itt a lábak hosszúsága és a felsőtest könnyűsége mellett a
mozgékonyság uralkodik. Semmiféle verseny egyiket a másikba át
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nem viszi. Ebből következik, hogy a gyermeki testnek az évekkel
haladó Ieilődése legyen az, amely a testgyakorlás szervezése alap-
jául szolgál és nem a verseny. Semmiféle verseny nem fog csodát
művelni. A naturalizmus álláspontja az, amit itt hallottunk. Hagyjunk
mindent a természetre. A versenyeknek nem lehet az a céljuk, hogy
oly irányú változásokat hozzanak létre, amelyek úgysem lehetsége-
sek. Teljes kíküszöbölésük ellen elsősorban a legilletékesebbek, fl
gyermekek tiltakoznak és bizonyos, hogy valamilyen formában - ha
nem lennének ~ majd ök behozzák.

Tudjuk jól, hogy Montessori nézetének kialakulásában nagy
szerepet játszott az, hogy ő orvos, továbbá, hogy mint ilyen, be-
hatóan foglalkozott a gyengeelméjű gyermekek gyógyítása és neve-
lése kérdésével is. Ez látszik azon hasonlatából is, amelyet azon
tételének igazolására említ, hogy a versenyzés, akár testi, akár szel-
lemi legyen is az, csak egyforma erők esetén jogosult. Egy gyenge-
elméjű gyermekre egy normális csak nyomasztólag hal. Mivel a
normális eredményes munkát végez, az abnormális pedig gyenge és
ügyetlen, azért társának munkáia. mint egy szemrehánvás, úgy fog
előtte állani. A gyengébb mindig lehangolt, különösen, ha a tanító
folyton hibáira és az' erősebb, a jobb sugárzó példájára mutat rá és
még meg is bünteti. Egy fénysugár, egy reménysugár volna számára
az, ha lehetőségét látná annak, hogy saját erejével valami értékeset
alkothat, ha oly helyre érkezhetne, ahol valakivel ő is versenyez-
hetne és ezáltal buzdittatna. Akkor úgy érezné ő is magát, mint a
többi, megvígasztalva és biztatva, és az' a gyenge virág, amely benne
rejlik, így kiíeilődhetnék. Az ilyen sokkal több hiztatásra,. vígaszra és
cselekvést sarkaló külső behatásra szorul, mint a másik. Népiskolai
oktatásunkra az elmondottakból értékes tanulságokat vonhatunk le:
a gyermek munkéiát, írását, rajzai], minden irányú teljesítményét
olyannal hasonlítsuk össze mindig, akié valamivel, de nem sokkal
különb, mint az övé, akinek munkáján a gyermek is látja, hogy el-
érhető. Sohasem hasonlítsuk össze olyannal, aki oly magasan áll
fölötte, hogy el nem érheti, amely e!csüggeszti.

Sokak felfogására jellemző példát ad Voisin. Az eset az ő
elmekliníkáján történt egyelmebeteggel. Az ifjú, aki igen nagy volt,
kíválesztotta a gyengeelméjűek közül a legkisebbeket és velük ver-
senyt futott, mindig elsőnek ért a célba és nagyon boldog volt.
E példa nemcsak arra az ífiúra jellemző, de mutatja mindazok
erkölcsi magatartását, akik lusták, de kapzsiak, mások elé akarnak
kerülni, de úgy, hogy magukat ne fárasszék, ne tökéletesítsék. Ezek
pusztán az ellentét' hatására építenek. A gyakorlott szónok szívesen
beszél egy gyengébb szónok után, a szép lányok szívesen válasz-
tanak csunya barátnőt.

A gyengeelméjűek versenye felett mosolygunk, azonban nem
ugyanaz az eset a mi gyermekünk erkölcsi küzdelmében ? A nor-
mélis gyermekek épúgy azt hallják a süketek, betegek és gyenge
képességű ek között, hogy ők "jobbak", mint azok a gyermekek,
akiknek otthon egy képzett anya tud segíteni. Ezek is a szegények
és elhagyatottak mellett azt hallják, hogy ők ezeknek csak mintául
szolgálhatnak. Epígy a jóltáplált. a nyugodt, hosszú alvással kipihen-



tek, akik a fáradt munkásgyermekek mellett ülnek, azt hallják, hogy
ők jobbak és hogy ők mintául szolgálhatnak ezen szegény gyerme-
keknek, akik már fáradtan jönnek az iskolába, mert már napfelkelte
előtt felkeltek, hogy dolgozzanak. Ezek a gyermekek egy "morális"
tévúton vannak. Ok nem a legjobbak, hanem a legszerencsésebbek,
szívüket arra kellene nevelni, hogya valóságot ismerjék meg, hogy
tudják a betegeket sajnálni, a szerencsétlenek et vígasztaIni, a bát-
rakat csodálni. Nem ök ?I vétkesek, ha ehelyett szivükben irígység,
fösvénység és tévedések lappanganak. A versenyt ezért sem tartja.
minden tekintetben megengedhetőnek Montessori.

A tény az, hogy a tanítönö a gyermekek szivét a következő-
kép neveli. Beszél betegekröl, szerencsétlenekről és bátor gyerme-
kekről az ő kis erkölcsi meséiben, melyet a tanulök különbség nél-
kül ugyanazon módon kivülről is megtanulnak. A tanítónő lelken-
dezve beszél minden jó emberi érzésról. Sohasem gondol arra, hogy
betegek, szerencsétlenek ülnek előtte. Ezek a szerencsétlenek azon-
ban nem tudnak egymással megbarátkozni, a többiek között ők
kapják a büntetéseket, megaláztatásokat, miközben a tehetségesek
felmagasztaltatnak, jutalmat és dicséretet learatnak, azonbanlelkü-
ket elrontják. Melyik erős lélek fejlődik ki ebben az erkölcsi zür-
zavarban, ahol "Istennek tekintete" teljesen veszendőbe megy ?
Mindannyian elromlanak, az erősek épúgy, mint a gyengék, csak
egyeseknek van oly erős érzésük, amely őket megmenti, csak egye-
sek maradnak alul a dicséret kísértéseiben. Csak egyesek nem vesz-
tenek csatát a büntetések közben, hanem mennek töretlen erővel
az emberiség nagy kérdései iránt fogékony szivvel. Csak egyesek
élnek meg minden dicsőséges felemelkedést, minden üldözést anél-
kül, hogy megérintetnének tőlük és új utat találnak egy termékeny
élethez, ahol a szép és a jó az ő belső energiájukból ered és a
valóság számára megfogható. Ezek a zseniális emberek lesznek az
emberi nem jótevői.

Elégedjünk meg az új nevelés nagy vezetőjének, "Montessori-
nak a versenyre vonatkozó nézeteiból ennyivel. Röviden Iűzzük
még hozzá azt, hogy Montessori antropológus volta nagyon látszik
a versenyről való fejtegetéseben. A verseny, mint láttuk, egyforma
erők esetéri jogosult. Viszont azt hogyan állapít juk meg, hogy az
erők egyformák? Újabb versen nyel ? Akkor ezen utóbbi verseny
nem jogosult. Nyilván itt csak egy eset lehetséges, az "egyformaság"
relativ értelmezése. Természetes az, hogy nagy testi vagy szellemi
erőkülönbségek esetén a verseny elveszti létjogosultságát. A nagy
erőkülönbség mellett a gyengébb mindig joggal gondolhat arra, hogy
"ezt én úgysem tudnám kövelni" ! Az "egyforma erők" értelmezése
csak egyféleképpen adható meg, úgy, hogy az erőkülönbségek ne
legyenek nagyok. Emellett igen jól rámutat Montessori arra, hogy
mindaz a verseny, amely nagyobb megerőltetésre vezet, létjogosult-
ságát elveszti. A verseny terrnészeténél fogva könnyen vezethet
megerőlletésre, éppen ebben rejlik a nevelő szerepének fontossága,
hogy ezt kiküszöbölie. Ha a növendéket vizsgáljuk eszempontból,
akkor Mázy-val együtt mondhatjuk, hogy ""versenyzésre növendékünk
mindíg és könnyen kapható, valahányszor a siker, a győzelem re-
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ménységével kelhet versenyre". Ez pedig a Montessori által adott
"egyforma erők" esetéri lehetséges.

. A versenyhez hozzátartozik annak sikeres vagy sikertelen volta
is. Mások a siker és mások a sikertelenség lelki következményei.
Az előbbi vidámít. sarkal újabb tettre, versenyre, az utóbbi lehan-
gol, elcsüggeszt. A sikeres verseny újabb versenyre sarkal erősebb
ellenféllel és így könnyen a megerőltetés felé vihet. A nemes és
nem a megerőltetés felé hajló verseny a nevelésnek kétségtelen jó

. segítő eszköze. Alkalmazzuk is, amikor arra alkalom nyilik.

A győri evangélikus egyházközség
oktatásügye a 16-18. században.

Irta : Horváth Miklós ny. városi levéltáros.

Az Evangélikus Népiskolának f. évi jan. havi számában jelent
meg Benedek Vince ny. igazgatónak értékes cikke a győri evang.
egyház oktatásügyéről az ősmultban. A cikknek elolvasása után azt
kellett megállapítanom, hogya címben beigért ősmult helyett
csak a türelmi rendelet után elmult másfélszáz esztendőnek oktatás-
ügyét, tanítóit ismertette; Ez inditott engem arra, hogy megkíséreljeru
a győri ev. iskola ősrnultjára, vagvis a 16. század közepétől 1749-ig
terjedő időszakra eddig ismeretessé lett adatokat összefoglalni és a
szerkesztő úrnak remélhető engedélyével e lapnak olvasóival meg-
ismertetni, hogy a győ ri ev. iskola iránt való érdeklődésük kielégí-
tést nyerhessen.

Az evang. vallés tanai a 16. század közepén gyorsan terjedtek
el Győrött a polgárság és katonaság körében. Első terjeszfői közt
tanító is volt: a pápai ev. iskolának rektora, talán Gizdavith Péter,
jött 1544-ben husvét előtt Győrbe és itt a szentek tisztelete, a papi
rendek és méltóságok ellen prédikált. 1555-1560 közt pedig a híres
Huszár Gál magyaróvári lelkész prédikált többször Győrött a győri
várőrség tisztjeinek meghívására. Nemcsak magyar, hanem némel
nyelven is folyt az ev. igehirdetés. Győr a török támadásokkal szem-
ben fontos végvár lett, ezért az uralkodók sok német zsoldos kato-
nát helyeztek a várba, ezeknek a 16. század második felében már
ev. lelkészeik. u. n. seregpapjaik és tanitóik voltak. A 16. század-
bán és a 17. század első felében a győri ev. lelkészek és tanítók
tulajdonkép a vár ev. katonáinak voltak a seregpapjai és tanítói.
Kecskeméti Szana Máté 1611-ben írt végrendeletében a győri nemes
vitézlő sereg lölkipásztorának nevezte magát.

A német katonák közt sok családos ember volt. Minthogy az
eddigi győri iskola, az úgynevezett . káptalani iskola, róm. kat. volt,
ezért a német katonák ev. seregiskolát állítottak fel gyermekeik szá-
mára, ahová a polgárok gyermekei is eljárhattek. Az iskola tanítói
és idősebb tanulói harcokban is résztvettek, 1577 augusztus havá-
ban Nyúlfalu környékén Ali fehérvári béggel vívott .szerencsétlen
csatában a győri prédikátor iskoláiából Lukács, Kálmán, Márton és
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ménységével kelhet versenyre". Ez pedig a Montessori által adott
"egyforma erők" esetéri lehetséges.

A versenyhez hozzátartozik annak sikeres vagy sikertelen volta
is. Mások a siker és mások a sikertelenség lelki következményei.
Az előbbi vidámít. sarkal újabb tettre, versenyre, az utóbbi lehan-
gol, elcsüggeszt. A sikeres verseny újabb versenyre sarkal erősebb
ellenféllel és így könnyen a megerőltetés felé vihet. A nemes és
nem a megerőltetés felé hajló verseny a nevelésnek kétségtelen jó

. segítőeszköze. Alkalmazzuk is, amikor arra alkalom nyilik.

A győri evangélikus egyházközség
oktatásügye a 16-18. században.

Irta: Horváth Miklós ny. városi levéltáros.

Az Evangélikus Népiskolának f. évi jan. havi számában jelent
meg Benedek Vince ny. igazgatónak értékes cikke a győri evang.
egyház oktatás ügyéről az ősmultban. A cikknek elolvasása után azt
kellett megállapítanom, hogya cím ben beigért ősmult helyeit
csak a türelmi rendelet után elmult másfélszáz esztendőnek oktatás-
ügyét, tanítóit ismertette; Ez inditott engem arra, hogy megkiséreljern
a győri ev. iskola ősrnultjára, vagy is a 16. század közepétől 1749-ig
terjedő időszakra eddig ismeretessé lett adatokat összefoglalni és a
szerkesztő úrnak remélhető engedélyével e lapnak olvasóival meg-
ismertetni, hogy a győ ri ev. iskola iránt való érdeklődésük kiélégi-
tést nyerhessen.

Az evang. vallás tanai a 16. század közepén gyorsan terjedtek
el Győrött a polgárság és katonaság körében. Első teriesztöi közt
tanító is volt: a pápai ev. iskolának rektora, talán Gizdavith Péter,
jött 1544-ben husvét előtt Győrbe és itt a szentek tisztelete, a papi
rendek és méltóságok ellen prédikált. 1555-1560 közt pedig a híres
Huszár Gál magyaróvári lelkész prédikált többször Győrött a győri
várőrség tisztjeinek meghívására. Nemcsak magyar, hanem német
nyelven is folyt az ev. igehirdetés. Győr a török támadásokkal szem-
ben fontos végvár lett, ezért az uralkodók sok ném et zsoldos kato-
nát helyeztek a várba, ezeknek a 16. század második felében már
ey. lelkészeik. u. n. seregpapjaik és tanitóik voltak. A 16. század-
ban és a 17. század első felében a győri ev. lelkészek és tanítók
tulajdonkép a vár ev. katonáinak voltak a seregpapjai és tanítói.
Kecskeméti Szana Máté 1611-ben Írt végrendeletében a győri nemes
vitézlő sereg lölkipásztorának nevezte magát.

A német katonák közt sok családos ember volt. Minthogy az
eddigi győri iskola, az úgynevezett káptalani iskola, róm. ka!. volt,
ezért a német katonák ev. seregiskolát állítottak fel gyermekeik szá-
mára, ahová a polgárok gyermekei is eljárhattak. Az iskola tanítói
és idősebb tanulói harcokban is résztvettek, 1577 augusztus havá-
ban Nyúlfalu környékén Ali fehérvári béggel vívott .szerencsétlen
csatában a győ ri prédikátor iskoléléból Lukács, Kálmán, Márton és
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nek földesúri hatósága alá tartozott Győr város, mindenkép meg--
akadályozni törekedtek, hogy ev. prédikátor a városban lakjék, tá-
mogatta őket a buzgó katolikus b. Breuner (Preiner) János győri,
főkapitány is. Eredmény nélkül fordultak panaszos kérelrneíkkel az.
ev. katonák segítségért az ev. Illésházy István nádorhoz, majd ennek.
utódához, Thurzó Györgyhöz és az országgyűlésekhez. hogy az ev.
prédikátort behozhassák. Mátyás király 161O-ben megparancsolta
Breuner főkapitánynak. hogyapredikátorokat a győri várba be ne.
bocsássák. A Győrbe be nem eresztett prédikátor a Duna túlsó partján
a szomszédos Révfaluban, majd Pataházán lakott (l905-ben ezek.
egyesítve lettek Győr várossal). A gyülekezet kénytelen volt bele-
törődni a helyzetbe és 1614 körül Pata házán vett telket istentisztelet'
céljára. 1614 óta a szenci származású Gerely György volt a tanító-
juk, ez 1615-ben mint rector scholae orthodoxae Jaurinensis Írta
alá nevét. Pataházán lakott és tanított a tanító is.

Az 1619. évi országgyűlés alkalmával is panaszkodtak a győ-
riek, hogy Isten igéjét Győrben szabadon nem hallgathatták, hanem
kényszerítették őket a Dunán átmenni télen-nyáron, égiháborúban
nagy szenvedésükkel. Nagy siralommal kell temetniök halottaikat,
mert sem prédikátorjukat, sem deákjaikat nem eresztik be a vá-
rosba, hogy halottaikat keresztyén szokás szerint énekszóval a vá-
rosból kikísérve temethetnek. Hasonló nagy szívük fájdalma, hogy
városukban gyermekeiket katekizmusra nem taníthatják.

Megemlítjük itt azt is, hogy Dallos Míklós győri püspök 1626-
ban behozta a jezsuitákat Győrbe, ezeknek iskolájába sok ev. és
ref. fiú járt, közülök sokat áttérítettek, aki át nem tért, azt a poetika
és rhetorika felsőbb osztályai ba nem vették fel. 1637 előtt a pataházi
imaházat is elvették az evangélikusoktói és a jezsuitáknak adták át,
a lelkészt pedig a városba való rendes bejárástói és itt kötelessége
teljesítésétől eltiltották. A lelkész és tanító ottmaradhatott Pataházán.

A győri evangélikusok szomorú helyzeten a lírici békekötést
megerősítő 164617. évi országgyűlés javított, a IX. t.-cikkben meg-
engedték nekik, hogy az Uiváros nevű külvárosban templomot épít-
hetnek. szabad vallásgyakorlaluk van a vég hely falain belül és kívül,
az ev. lelkész a véghely falain belül lakhatik és házában prédikál-
hat. A győriek nem építettek templomot Uivárosben, hanem a bel-
városban Méhes Jánostól és fiától házat vettek és átalakították, hogy
az ev. és ref. lelkésznek egyforma lakása legyen benne, és _ebben
végezhessék az istentiszteletet. Eddig a reformátusok az evangéliku-
sokkal egy gyülekezetet alkottak, az ev. istentiszteletre bejártak, de
úrvacsorát venni más ref. gyülekezetbe mentek el, most külön lel-
készt és tanítót hívtak maguknak.

1669 szept. 9-én volt Győrött az első ev. egvházlátogatás,
melyet Szenczi Fekete István püspök tartott. A jegyzőkönyv szerint
az istentiszteletre rendelt hely belvárosban a Szerecsenfej-utcában
volt, mellette volt az iskola. A gyülekezet tanítója Aáchs (Acs)
Mihály volt. 1671-ben Széchenyi György győ ri püspök és kalocsai
érsek szolgái révfalusi hajdúkkal és győri katonákkal a győri pro-
testánsok közösházának kapuját fejszékkel betörték és elfoglalták.
A püspöknek szolgái Bognár György ev. lelkészt, Aáchs Mihály ev.
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nek földesúri hatósága alá tartozott Györ város, nundenkép meg--
akadályozni törekedtek, hogy ev. prédikátor a városban lakjék, tá-
mogatta őket a buzgó katolikus b. Breuner (Preiner) János győri.
főkapitány is. Eredmény nélkül fordultak panaszos kérelmeikkel az.
ev. katonák segítségért az ev. Illésházy István nádorhoz, majd ennek
utódához, Thurzó Györgyhöz és az országgyűlésekhez, hogy az ev.
prédikátort behozhassák. Mátyás király 161O-ben megparancsolta
Breuner főkapitánynak, hogyapredikátorokat a győri várba be ne.
bocsássák. A Győrbe be nem eresztett predikátor a Duna túlsó partján
a szomszédos Révfaluban, majd Pataházán lakott (l905-ben ezek
egyesítve lettek Gvőr várossal). A gyülekezet kénytelen volt bele-
törődni a helyzetbe és 1614 körül Pataházán vett telket istentisztelet
céljára. 1614 óta a szenci származású Gerely György volt a tanító-
juk, ez 1615-ben mint rector scholae orthodoxae Jaurinensis írta
alá nevét. Pataházán lakott és tanított a tanító is.

Az 1619. évi országgyűlés alkalmával is panaszkodtak a győ-
riek, hogy Isten igéjét Győrben szabadon nem hallgathatták, hanem
kényszerítették őket a Dunán átmenni télen-nyáron, égiháborúban
nagy szenvedésükkel. Nagy siralommal kell temetnlök halottaíkat,
mert sem prédikátoriuket, sem deákjaikat nem eresztik be a vá-
rosba, hogy halottaikat keresztyén szokás szerint énekszóval a vá-
rosból kikísérve temethetnek. Hasonló nagy szívük fájdalma, hogy
városukban gyermekeiket katekizmusra nem taníthatják.

Megemlítjük itt azt is, hogy Dallos Miklós győri püspök 1626-
ban behozta a jezsuitákat Győrbe, ezeknek iskolájába sok ev. és.
ref. fiú járt, közülök sokat áttérítettek, aki át nem tért, azt a poetika
és rhetorika felsőbb osztályaiba nem vették fel. 1637 előtt a pataházi
imaházat is elvették az evangélikusoktói és a jezsuitáknak adták át,
a lelkészt pedig a városba való rendes bejárástói és itt kötelessége
teljesítésétől eltiltották. A lelkész és tanító ottmaradhatott Pataházán.

A győri evangélikusok szomorú helyzetéri a lirici békekötést
megerősítő 1646/7. évi országgyűlés javított, a IX. t.-cikkben meg-
engedték nekik, hogy az Uiváros nevű külvárosban templomot épít-
hetnek. szabad vallásgyakorlatuk van a vég hely falain belül és kívül,
az ev. lelkész a véghely falain belül lakhatik és házában prédikál-
hat. A győriek nem építettek templomot Újvárosben. hanem a bel-
városban Méhes Jánostól és fiától házat vettek és átalakították, hogy
az ev. és ref. lelkésznek egyforma lakása legyen benne, és .ebben
végezhessék az istentiszteletet. Eddig a reformátusok az evangéliku-
sokkai egy gyülekezetet alkottak, .az ev. istentiszteletre bejártak, de
úrvacsorát venni más ref. gyülekezetbe mentek el, most külön lel-
készt és tanítót hívtak maguknak.'

1669 szept. 9-én volt Győrött az első ev. egyházlétogatás,
melyet Szenczi Fekete István püspök tartott. A jegyzőkönyv szerint
az istentiszteletre rendelt hely belvárosban a Szerecsenfei-utcában
volt, mellette volt az iskola. A gyülekezet tanítója Aáchs(Ács)
Mihály volt. 1671-ben Széchenyi György győ ri püspök és kalocsai
érsek szolgái révfalusi hajdúkkal és győri katonákkal a győri pro-
testánsok közösházának kapuját fejszékkel betörték és elfoglalták.
A püspöknek szolgái Bognár György ev. lelkészt, Aáchs Mihálv ev.



'tanítóto a ref. lelkészt és tanítót kezüknél megragadva a püspöki
udvarba vezették : a püspök meglátva őket. az ablakból kikiáltott:
."Ne hozzátok ide az ebeket. hanem a pusztai kapura vigyétek ki".
A szolgák tehát a kapun kivezették őket, megfenyegetve, hogy
a püspök egyházmegyéjében tartózkodni ne merjenek. Ezután 10
évig a gyászos évtizedben nem volt Győrött ev. istentisztelet és iskola.

Az 1681-ben Sopronban tartott országgyűlés idején az evangé-
likusok lelkészt és tanítót vittek be belvárosba, 3 hétig végezhették
itt az istentiszteletet és tanítást, de azután ki kellett menniök. Az
1681. évi soproni országgyűlésen hozott 26-ik törvénycikk megengedte

'Győrött az evangélikusoknak. hogy saját költsézükön templomot
építsenek újvárosban. Bécsnek és Györ városnak 1683-ban a törökök
által való megszállásakor az ev. és ref. lelkészeket. tanítókat ismét
bevitték abelvárosba és mintegy két esztendeig bentlakhattak és
szabadon végezhetlék lelkészi és tanítói teendőiket, de azután erő-
szakosan fegyveres német katonasággal kiküldötték őket újvárosba.

1684-ben újvárosban a kírályi biztosok által kijelölt helyeken az
evangélikusok és reformátusok építeni kezdték külön imaházaikat.
.iskoláikat és parochialis házaikat. Az evangélikusok a szomszédos
telkeket megvásárolva később tágasabb épületeket építettek, iskolái-
kat és a tanítói lakásokat fejlesztették.

Lipót királynak 1691. évi rendelete megállapította, hogy Gyömek
'végvári minősége a törökök kiűzésével megszűnt és így a város
visszajut földesurának. a káptalannak birtokába. A győri kat. püspök
és káptalan erre a rendeletre hivatkozva kérték azután többször is
a győri protestánsok szabad vallásgyakorlatának megszűntetését, mert
szerintük az 1681. évi 26-ik törvénycikk Győrnek, mint végvárnak
adott szabad vallásgyakorlatot. 1746-ban a győri püspök azt kívánta,
hogy az ev. és ref. iskolákban legfeljebb csak grammatikát taníthas-
sanak. A hely tartó tanács 1746 július 5-én elrendelte a győri prot.
iskoláknak megvizsgálását a megyei hatóság által. Az evangélikusok
bizonyították, hogy az alsóbb iskoláikban olvasást és írást tanítottak,
a felsőbbekben pedig latint logikát. ethikát. történelmet, földrajzot és
katekizmust. A helytartótanács megtiltotta. hogy a grammatikánál
magasabb tudományt tanítsanak. 1747-ben nádori meghagyás folytán
tanúkat kérdeztek ki aziránt. hogy volt-e az evangélikusoknak és
·reformátusoknak alsóbb és felsőbb iskolájuk és miként szerezték
azokat? A tanuk azt vallotfák. hogy régi idő óta voltak saját ere-
iökböl szerzett és fenntartott iskoláik. amelyekben egy vagy több tanító
oktatta az iíiúságot az elemi és gimnáziumi tantárgyakban.

1749 márc. 14-én adta ki Mária Terézia a helytartótanács útján
azt a végzetes rendeletél. mely a győri evangélikus és református
gyülekezetnek eddigi szabad vallásgyakorlatát megszűntette, elren-
delte. hogy lelkészeik és tanítóik - hacsak magánéletet nem akar-
nak itt folytatni, - eltávolíttassanak, templomaikat és iskoláikat a
városi hatóság becsülje meg és váltsa meg. A 2 gyülekezet márc.
18-án kénytelen volt épületeit a város tanácsának átadni. A győri

'kat. rend ek elhatározták. hogy az ev. templom és iskola az újvárosi
katolikusok temploma és iskolája legyen a jövőben. Lelkészeik és
'tanitóik kénytelenek voltak máshol állást vállalni.
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A 2 gyülekezet 34 évig hasztalan próbálkozott új meg új kér-
vényekkel Mária Teréziától kieszközölni, hogy templomukat és egy-
házi épületeiket adják vissza. vagy ha ez nem lehetséges. a város
területén jelöljenek ki helyet. ahova új templomot építhetnének saját
pénzükön. A helytartó tanács meg is tiltotta nekik a további kérvé--
nyezést. Ha saját iskolát nem tarthattak a győri evangélikusok. a
szomszédos ev. gyülekezetek iskoláiba járó győri tanulókat. továbbá
a külföldi egyetemekre kimenő ifjakat segítették évről-évre. Csak a
II. József által kiadott türelmi rendelet adta meg a szabadságot a
győrieknek. hogy újra iskolát állíthassanak fel.

Ezek után térjünk át arra a kérdésre. kik voltak ennek a kor-
szaknak tanítói?

A 17. században és a 18. század elején működő igazgató-
tanítók és segedtanítók (ludímoderátorok, rektorok. konrektorok): név-
sorának összeállítását és megőrzését Matthaeides Sámuelnek. az:
eperjesi ev. kollégiurn igazgatójának köszönhetjük. Hogy az előde,
Rezik János igazgató által írt Gymnasiologia círnű rnunkát kibővít-
hesse, megkérte 1723-ban Torkos András györi lelkészt. hogy írjon
neki a győri iskoláról és ennek rektorairól. Erre Torkos azt vála-
szolta. hogy kívánságának nem tud teljesen megfelelni őseinknek
ama gondatlansága miatt, hogyakorukbeli események történetet
az utódokra nem hagyták hátra. a győri iskola rektorairól semmiféle
névsor nincs. szégyenli. hogya régebbi egyházi és iskolai dolgok
teljesen ismeretlenek előtte. Hogy mégis valamit írhasson. az öregek
közül hármat magához hívott. hogy mondiák el neki. amire emlé-
keznek. Ezek azután a győri iskola rektorainak névsorát ősszeálli-
tották, amelyet megküld Matthaeidesnek. Az öregek megvallették.
hogyarektoroknak iskolai képzettséget és az iskolában való tanítá-
suk módszerét nem ismerik. leginkább azért. mert kézrnűvességre
adván magukat. iskolai dolgokkal azután keveset vagy semmit sem
törődtek. Hogy a győri evangélikusok iskolája virágzott, könnyen
megértheti Matthaeides Hodik Andrásnak. akit 1626-ban avattak
lelkésszé. következő szavaiból: ... mox in celebriorem sehoiam
Jauriensem veniens annum exegi, nemsokára a győri híres iskolába
jőve egy évet töltöttem itt.

Sajnálhatiuk, hogy Torkos András levele írásakor megfeledke-
zett arról, hogy 1700-1702 között ő maga is győri rektor volt és
utána. mint lelkésznek is rnódiában állott és kötelesséze is volt a
korabeli rektorok tanítását megfigyelni. és így az 1700-1723. évi
állapotokról bövebben írhatott volna. A gyülekezetnek 1699. évi febr.
lO-én tartott gyűlésén hozott rendtartások ugyanis elrendelték:
Praedicator uram. mint oskoláknak főinspectorja tartozik őkegyeime
gyakorta az oskolákhoz látogatni és néha az tanítást is hallgatni.
hogyannál is inkább az oskolákban levő Deákság az tanulásban
épüljön és mindennemű rendek az tanításban jobban megtartassanak
és folyjanak. ha pedig őkelme Praedicator uram oly dolgokat látna.
melyek a tanítás ellen visszaláttatnának. tartozik ő kelme oly helyte-
lenségeket az Ecclesia Inspectorjával közleni. Irispector úr pediglen.
ha szükséges, az Conventtel.

Ugyanekkor az inspektornak (felügyelőnek) is kötelességévé
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tették. hogy a rektornak és más tanítóknak legalább négyszer esz-
tendőben imponálja (elrendelie) az examentartást. A rektor és kon-
rektor tartozik a predikátomak a prédikációban segíteni, ha ez kí-
vánja, de ha nem kívánná is, ajánlják magukat erre neki. Ha oly
deákok vannak vagy lesznek az iskolákban, akik arra valók volná-
nak, hogy predíkációt tehetnének, a rektor adjon nekik textus! vagy
témát; az ilyen prédikációk először az iskolákban gyakoroltassanak,
és ha alkalmatosaknak láttatnak, azután a templomban való predi-
kálásra is kell az ilyeneket alkalmazni.

(Befejező része következik.)

Az evangélikus tanító munkája a rozsnyol
pedagógus evangelizáció tükrében.

Elmondotta: Kiss János nyiregyházai ev. tanító.

(A Tiszavidéki Ág. h. ev. Tanítóegyesület 1939 augusztus2-án Nyiregyházén az ev
iskola disztermében tartott évi rendes közgyűlésén elhangzott előadás.)

Kedves Tanító Testvéreim!
A tükör nagyon őszinte tárgy, amelybe, ha belenézünk.

meglátjuk igazi arcunkat. Sokszor nem szivesen nézi magát az ember
a tükörben.

A rozsnyói pedagogus evangelizáció is úgy áll most előttünk,
mint egy tükör. Tekintsünk bele bátran. Ebben a tükörben, amelyet
az Ige reflektorként világít meg előttünk, benne látni az ev. tanító
arcát és munkáját!

Az evangelizáció programmját most mindannyian megkaptuk.
A hívószó olyan határozottan! olyan közvetlenül hangzott el, hogy
annak csak az állhatott ellent, akit valami fontos ok kényszerített.
erre. Tanítóegyesületünkből 26-an érezhetlük ennek fl nagy testvéri
találkozóqak mély áldásait. Négy napig ültünk az Ur lábainál. At-
adtuk magunkat, hogy O forrnáljon, tanítson bennünket.

Kedves Tanító Testvéreim l
En most elhallgatok ! Atveszem a szócső szerepét. Szeretnérn,

ha rajtam keresztül felelevenedhetnének az evangelizáció előadásai
s mindannyian személy szerint mindent magunkra vonatkoztatnánk.
E gondolatok hatására képzelje most mindenki maga elé az evan-
gelizáció őszinte siktükrét. és lássa meg abban saját arcát.

A rozsnyói ev. templom történelmi levegőt árasztó boltívei alatt
ültünk! Sokan, sok felől gyűltünk össze, de egy céllal.

Főpásztorunk megnyitó szavaiból felénk csendü It :
A tan í tói sta n í tás ras zor ul! A tanító mögött jövendő

áll! A gyermek. Jövendő születik a tanítói munka nyomán.
A gutaütött ember példázata szól hozzánk. Jézus Galileának

és Judának falvaiból egybegyült tanítókkal ült együtt, amikor a guta-
ütött embert vitték hozzá. A házba nem tudt sk bejutni és "felhágá-
nak a háztetőre és a cseréphéjazaton át bocsáták őt alá ágyastól
Jézus elé középre."
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Szen't erő munkája volt ez! Nem nézték az akadályokat. Jézus-

hoz akartak jutni. Nem törődtek a következményekkel.
J~:z a csoda ismétlődött meg Rozsnyón. Jézus tanította a tanító-

kat. O hívott Téged is!
Mia z e van gel i z á c i ó? Hangzott felénk a kérdés! Az .

evangelizáció mozsár, amelyben összetörnek ..bennünket. Aki meg-
keményíti magát, arra nagyobbat üt az Ur! Osszetör bennünket az
Úr, hogy ismét újjáteremtsen az ő művészetével. Ne vonakodj ! Ne
húzódj.

Meg tud t u k, mia 1e g fon tos abb p e d a g o g i aik é r-
dés?

Hogyan nyerhelern el a Krisztus kegyelmét?
Krisztus megadja a bűnbocsánatot 1 Ember, - hangzik Lukács

5: 20-ból a gutaütötthöz Jézus szava - "megbocsáttattak neked a
te bűneid." Személy szerint szól hozzám az Úr! Az én bűneimet
akarja megbocsátani.

A bűnbocsánat összeköt bennünket Istennel és egymással.
A rozsnyói pedagogus evengélizáció tükrének keretet a bűn-

bocsánat alkotja.
Milvennek látod most az arcodat?
A főpásztori megnyitó szavakból felénk csendült a biztatás:

Kr isz tus a tan í t ó k köz ö t t van.
* *'*Gvűlésekre, megbesz élésekre sokszor gyűltünk már össze, mint

tanítók: de az Or előtt Rozsnyón csendes ültünk el először, mint taní-
tók. Érezzük-e, mit jelent elcsendesedni, csendes órát tartani! Hall-
gatni, hogy Ő mondion véleményt életemről, tanítoi munkárnról. Az
evangelizáció tehát elcsendesedést is jelent. Az Ur készíti ilyenkor
a fotografiákat, amelyeket most lelkiszemünk elé vetít.

A rozsnyói evangelizació kérdése most hozzánk: Ev. tan í t Ó.
tartasz-e csendes órákat?

Reggelenkint bíbliaköröket alkottunk! Csoportosan tanulmányez-
tuk az Irást. Sohasem jelentett ilyen nagy feladatot, ilyen lelkikérdést
számomra bibliakör vezetése. de ennyi feleletet még nem kaptam
kérdéseimre. Ilyen szorosan nem fűzött még össze tanító testvéreimmel
az evangelium célja és szelleme.

Tanitótestvérern, Te, aki ott voltál, érzed-é, hogy tanítói mun-
kádra is fényt vetett abibliakör ? .

Tanítótestvérem. Te. aki nem lehettél ott. elhiszed-e, hogy Téged
is várt. keresett abibliakör ?

Négy hatalmas kérdéssel foglalkoztunk. Első reggelen A ,sz o-
r os kap u elő t t álltunk. Döntés elé állított bennünket az Ur. A
szoros kapun való átmenetel mindennapi megtérest. teljes odaadást
jelent.

Emberi próbálkozás nem segít rajtam. Tanítói munkám emberi
erővel nem lehet eredményes. Készek vagyunk-e \engedelmeskedni
az Igének? Merjük-e hinni, hogy Jézusnak adatott minden hatalom
iskolám ban is? A megtéres lépésről-lépésre kezdődik, ezért fel kell
vértezni a gyermeket már az iskolában és oda kell állítani a szoros
kapu elé.
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Aty á m elő t t. Ez volt a második bibliakör kérdése. Meg-
elevenedett előttünk az elveszett juh, elveszett drachma és a tékozló
fiú példázata. Isten kezében kegyelemből érték vagyok. Isten személy
szerint tartja számon minde n tanító munkáját, lelkiismeretét és érté-
két. Mínden tanító tétel az Isten költségvetésében. Isten minden taní-
tót megkeres, mert célja van velünk. Legyünk ható érték, ne elgurult
drachma, ne elveszett juh, ne tékozló fiú evilág forgaimában.

A következő bibliakörben : A k adá I y o kel ő t t álltunk.
A gazdag ifjú tételes utasítást kér: Mi az, amit nekem cseleked-

nem kell? Jónak tartja magát az ifjú, s nem látja meg fogyatkozását.
Aki nem él Krisztussal. hamar jut el önmaga megismerésére, hamar
meg van elégedve magával.

Kedves Tanító Testvérem !
Az e van gel i z á c i ó t ü k r ébe n meg elé g e d et t nek,

vagyelégedetlennek látod arcodat?
A bibliakörök tel jes biz o n y o ss á g elé állítottak. Megérez-

tük, hogy az ev. tanító munkája bibliai munka. E nélkül üres, ered-
ménytelen munkánk.

* **
Túróczy Zoltán püspök úr ajkáról nyolc evangelizációs előadás

hangzott el. A p e d a góg i á t abi b lia mér leg ére hel yez t e.
A biblia mérlege az Isten mérlege. Ez a legérzékenyebb mérleg a
világon, amelyen minden változást észlelhetünk. ,

A pedagógiát, a mi munkánkat helyezte mérlegre az Ur. Nem
titkolta el a mérés eredményét. Láttuk.' sokszor megszégyenülve
éreztük, hogy milyen keveset nyom munkánk ezen a finom mérlegen.

E mérés eredményének grafikonját szemlelhetjük most az evan-
gelizáció tükrében.

1. Az ember.
Mi az ember? Hangzott felénk a kérdés a 8-ik zsoltárból.
Az ember a bűn feneketlen mocsarában elveszett valaki, akit

senkisem szabadíthat meg. Oh, én nyomorult ember 1 Jézus által
szabadulhatok meg.

Ez vagyok az Ige szerint!
Ennek érzem-e magam?

. A legnagyobb tragédia, hogy mi ~gy harcban szenvedő hősök
vagyunk, amelyben elbukott Adám és Eva.

Isten az embert a bűn lehetőségévei teremtette. Ebből a bűn
gyakorlata következik. Miért teremtette lsten az embert a bűn lehe-
tőségével? Helyes-e ez? Csak így lehet az ember erkölcsi lény!
Különben gép lenne. Nem szabad az lsten dolgaihoz emberi logiká-
val hozzáfogni. A legsúlyosabb bűnök, amik a szívböl származnak.
A bűn fertőzés! A bűn valami idegen, ami kívülről.tolakszik befelé:
szennyréteg, cselekedet! A bűn, ami belülről tolakszik kifelé: gyü-
mölcs, ami rajtam terem. Allapot !

A pe d a góg i a har c a b ű n ell en! A pedagógia bűn-
eltávolító tevékenység. A tanítói munka is a bűnt távoltartó kemény
harc. Ezzel kezdődik munkánk, ez a folytatása célkitűzésünknek és
csak ez lehet befejezése minden tevékenységünknek !

2. A gyermek:
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A pedagógia hamarabb kezdődik. mint a gyermek születése -

hangzott el e súlyos igazság a második evangelizáló előadásból.
Mia gye r m e k, min t val ó s á g ?
Kisebbített ember. Mint egy játék gőzgép.
Mia gye r m e k, min tér t é k ?
Lehet jövendő!
Lehet romantikus érték!
Mind a két megállapítás helytelen I A gyermek nem kis ember!

A gyermek Isten ajándéka. örökség. jutalom. A gyermek Isten
teremtménye.

Jézusnak drága a gyermek. Fáradtan is reá tekint. S azt mondja:
..Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. és ne tiltsátok őket. mert
ilyeneké az Isten országa."

Jézus fáradtan is foglalkozik a gyermekkel. A mi rnunkánk is
ez: Foglalkozni a gyermekkel. Aki irigyli a tanító munkáját. annak
a költö szavaival üzeni főpásztorunk: ..Csak egy nappalra küldjétek
el őket."

A tanítói' munkába frisseség kell. Fáradt tanító nem birja e
munkát.

A Szentléleknek is drága a gyermek. A gyermekkeresztség a
Szeritlélek rendelete.

Drága a gyermek az anyaszentegyháznak és a szülőknek is.
Jó ezt nem elfelejteni! Lehet. hogy iskolám ban valamelyik gyermek
értelmi szempontból utolsó. de a szülői szeretet szempontjaból első.

A gyermek minta: a gyermeklelkület mintája. Nem a gyerme-
keké a mennyek országa. hanem a gyermeklelkületű felnőtteké.

A gyermek örök. mert hitét atyjába veti. Tudja. hogy atyja
mindenre tud válaszolni. Számára a mese is valóság! Lehetetlen
dolgokat kér atyjától. Egy dolgot nem tud megérteni. Nincs!

A gyermek alázatos!'
Ismeri az alárendeltséget!
Engedelmes. Ha szólítom, tudja. hogy jönnie kell.
Hogy állanak ezek a kérdések. Tanító Testvéreim. a m{ éle-

tünkben?
Célkitűzéseink ellenkeznek a bibliával:
Ami v i l á g u n k gye r m e k b ő lak a r fel nőt tet n e-

velni. A Biblia pedig I e l n ő t t b ő l akar gyermeket
nevelni.

Két kérdés álljon most előttünk:
1. Hogy veszem én a gyermeket?
2. Mit akarok a gyermektől?
Legyünk mi is gyermekek. Tanuljuk meg tőlük a gyermek-

lelkűséget. . ,
A következő előadás címe: 3. A p e d a góg i a.
Minden pedagógiai célt közös nevezőre lehet hozni. Minden

pedagógus saját Istene Iormájára akarja alakítani tanítványait.
Az Isten és az ember közötti távolság a bűn.
Az e van gel i k u spe d a góg i a a v á 1 ts á g mu n k áj á-

nak ténykedése.



A 'bibliai pedagógia célja a szent ember kialakítása. A szent
-ernber több, mint vallásos ember.

A bibliai pedagógia útja: a kereszt.
4. A pedagógus Isten rnunkása - ez volt A Pe da g óg us

-círnű előadás alapgondolata. .
A p e d a góg u sei ősz ö r mag ára vis elj eng ond o t,

az utá n any á j ra - ez van megírva Ap. 20: 28-ban.
Az Isten minden pedagógust munkába állít. Nem jelenti ez az

Úrnak visszavonulását. Nekem ad lehetőséget a más üdvösséget
illetően. .

Minden pedagógusnak szent emberré kell lennie'
Milven legven .e keresztyén ember?
II. Kor. 2: 15: "Mert Krisztus jó illatja vagyunk az Istennek

mind az üdvözülök. mind az elkárhozók között."
a) A keresztyén ember illatos.
A fának. mindennek van illata. A pedagógus nevel, nem a

pedagógia! Nem lehet személyfől függetlenné tenni a munkát. A
pedagógus azzal az illattal nevel, amely belőle kiárad.

Min den p e d a góg u s ból ára d j o n K r isz tus ill a t a.
. Némely ember közelében lazulnak a Krisztusba vetett gondo-

latok. De van ez megfordítva is. Meghalt Franciaorszégban egy ll.
elemista kisleány. Sírkövére ezt írták barátnői :

"Amíg köztünk voltál, könnyű volt nekünk jónak lenni."
Sok, sok problémánk volt már a gyermekkel. De imádkoztunk-e

mfu értük? .
Mindannyiunk számára üzenetkénl hangzik a rozsnyói evan-

gelizációról :
Ev. tan í t ó sem mir e nem ond d, hog y le het e tie n,

.a m í g nem imádkoztál érte.
b) A ker esz ty éne m ber biz o n y s á g tev ő em ber.
A bizonyságtevés nem prédikáció. lsten őrizzen meg pl. föld-

'fajz órán prédikálni. A gyermek nem képes a prédikáció formájában
előadott hitigazságokat magáévá tenni.

Mi tehát a bizonyságtétel?
A pedagógus nem rejti el értelmét, egyéniségét, jellemét a

gyermekek előtt.
, c) A keresztyén ember áldástterjesztő egyéniség'

Az Qr a pedagógusokon keresztül meg akarja áldani a világot.
Az Ur iskolája munkaiskola ; Az én pedagógiai szelgálatom

egyengeti az Úr útját, mint Keresztelő János szolgálata.
Kell-e ennél szebb és dicsőbb szolgálat ?
Az evangelizáció egyik legmeghatóbb előadása volt.

(Befejező része következik.)

Az Eötvös~Alap Önsegélyző és Családjóléti Osztálya - fillérek meg-
tchariiása által a gyász fájdalmas óráiban nyújt anyagi segítségei!
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Olasz-magyar gazdaifjúsági csereintézmény.
Irta : Ponicsán Gyula evangélikus tanító.

Minden évben megrendezi a Falu szövetség az olasz-magyar gazda-
. ifjúsági csereakciót. Az idén én is kértem a felvételemet. hogy a

fascísta Olaszországot, a Iőldművelésüket, ifjúsági szervezetüket, az
olaszok életmódját, gondolkozásukat s valamennyire beszédiüket
megismerjem.

Dr. Szekeres László - - az akció igazgatója - e tanulmányútra
felvett, s jún. 14-én 17 társammal együtt örömmel indultunk el a
Déli-pályaudvarról a nagyvilágba idegen emberek közé, hogy azok
kulturáját megismerjük sitthon értékesítsük.

A vonat szebbnél-szebb tájakon robogott keresztül. Egymásután
maradtak el az állomások. A szerb és olasz határvizsgálaton hamar
túlestünk. Postumiát, az olasz határállomást elhagyva, a Karszt-
hegységen keresztül rohant a gyorsvonatunk a tenger felé. Izgatottan
Iestük, mikor tűnik elő a nehezen várt tenger. Gyönyörű látványt
nyujtott a meredek tengerparton futó vonat ból a végtelen azurkék
tenger sa' rajta méltóságteliesen uszkáló vitorlások. - Hama-
rosan feltűnt előttünk a gyönyörű fekvésű Mirarnare kastély, mely
a szerencsétlen sorsú Míksa főherceg, később mexikói császár tulaj-
dona volt.

Bármennyire is élvezzük a táj szépségeit, lehangol bennünket
vezetőnk szava, amikor ismerteti az előttünk elvonuló tájat. Doberdo
sziklás, véresemlékű helyein robogott keresztül vonatunk. Most is jól
láthatók a lövészárkok, futóárkok, kaverrrák. Nebresina, Montfalcone
szomorú emlékű helyek. A magyar vitézség örök ernlékét őrzik e
kopár szíklák. Ezektől az emlékeklől nem tudunk elszakadni. Nem-
sokára az Isonzón robogott végig vonatunk. A Tagliamento széles
medrét elhagyva egy órai utazás után a Piave folyóhoz értünk.
Kegyeletünk jeléűl a vonat ablakából Magyarországból hozott virágot
dobunk le a folyó vizébe, mely szőmyű csaták emlékét őrzi és hir-
deti a magyar honvédek hazaszeretetét és vitézségét.

Velencébe a 3 és fél km hosszú 222 ívelésű, majdnem 100
évvel ezelőtt készült hídon juthatunk be. Apályaudvarra beérve a
várost nem nézhettük meg, mert az elosztás itt történt meg. Kette-
sével helyeztek el bennünket, hogy az idegenben a kezdet nehézségeit
jobban birjuk elviselni. A nehézségek jelentkeztek mindjárt, amikor
elbúcsúztunk ígazgatónktól és társainktól. Magunkra maradva érdek-
lődéssel néztük az utasokat, az előttünk elvonuló ismeretlen tájat.

Cesenába beérve (ahová elszállásoltak), várt bennünket egy
tanár. Tájékozatlanságunkról hamar megtudhatta, hogy mi vagyunk
a magyar vendégek. A bemutatkozás hamar megtörlént. A beszél-
getés is hamar kezdetét vette, de csak egy részről. Első olasz isme-
rősünk gyorsan hadarta a mondatokat, amiből nem értettünk meg
semmit sem. Amikor ezt látta, megváltoztatva módszerét, mutoga-
tással iparkodott megértetni magát. KituszkoIt bennünket az állomás
épületéből és beültetett egy autóba.

A városon keresztül haladva egy km-re a várostól' szép újon-
nan épült gazdasági szakiskolában helyeztek el. Az ismerkedés itt is
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hamar megtörtént. Tanárok, diákok. mindnyájan nagyon szívesen
fogadtak. Lemosva az út porát. mindjárt az ebédhez ültünk. Persze
az evést is meg kelleti tanulnunk. A hosszú makaróni evése nagy
gondot és fáradtságot okozott. (De csak az első napokban l) Az éte-
lek olaiozását, ecetezését és evését is úgy kell ellesnünk olasz bará-
tainktól. Először szokatlan volt az olajos étel. de hamar meg lehet
szokni, s egyáltalában nem hiányzik a zsíros étel, a szalonna és a
paprikás kolbász.

Az iskola modernül fel van szerelve. A 150 tanuló közül 50
bentlakó. Hatalmashálószobáik és az ebédlőjük tiszta. Szép nagy
mosdószobák, zuhanyozók biztosítják a növendékek egészséges
iisztálkodását. Tantermeik tágasak és nagyon világosak. Minden
teremben látható lll. Viktor Emanuelnek és Mussolininek hatalmas
fényképe. A tantermek és folyosók falain pedig Mussolininek egy-egy
mondása olvasható. Fizikai, vegytani, kémiai, földrajzi felszerelésük
igen szép. Szinte az ember azt érzi, hogy ide a tanulok szívesen
jönnek tanulni, s a rendes, tiszta környezetben, jól felszereli iskolá-
ban alapos felkészültséggel mennek neki az életnek. Az írásbeli
vizsga jún. 30-án kezdődött és az utolsó vizsganap július 15-én volt.
Nem lehetett kellemes a nagy melegben a diákoknak az utolsó erő-
feszítést meglenni az oklevél megszerzésére. A vizsgára mindenki
köteles volt a fascisla egyenruhát felvenni. Az egyik tanuló, idősebb
lévén; mint katona jött el vizsgázni, s köteles volt a katonai uriifor-
misában végig izzad ni az írásbeli és szóbeli gyötrelmeit.

Általában az egyenruha viselését nagyon szeretik. Többször
láttam a városban iskolás gyermekeket. Mind egyformán voltak
öltözve, ami igen szép látványt nyujtott. Sokszor lehet látni kiránduló
gyermekeket. A tengerparton tanítónők felügyelete mellett a gyer-
mekek százai élvezik a napfényt, a tiszta homokot és a tenger szép
tiszta hullámaiban a fürdőzés örömeit. Cesenaticoban nyaral kb.
500-600 albán gyermek. 30-as csoportokban sétálgattak a tenger-
parton egy-egy tanítónő felügyelete mellett. Vidáman. énekeltek,
beszélgettek. Egyenruhájukon már rajta van az ifjú Iascisták jelvénye
a G. I. L. Ugyesen csinálják ezt is az olaszok. Elhozzák ide a kis
albán gyermekeket, hogy megszetessék Olaszországot és megtanulják
nyelvüket. Mikor láttam őket a tengerparton fegyelmezetlen sétálni.
az volt az első gondolatom. milyen jó katonákat fog belőlük az
anyaország felnevelni.

Tovább sétálva a parton, megint gyermeksereggel találkeztam.
Azok sokkal csendesebben viselkedtek. Apácák felügyelete mellett
játszadoztak. Nagy meglepetésemre két néger gyermek is volt közöt-
tük. Azonnal elővettem a fényképezőgépemet, hogy a két kis fekete-
sézet megörökítsem. Persze nem ment az olyan könnyen, mint elő-
ször gondoltam. Amint észrevették merész terv em et. ijedten bujtak
el az apácák szoknvái mögé. Keresetlen olasz szavakkal próbáltam
a fényképezőgép elé állítani őket. de nem sikerült. Vagy ők . nem
tudtak olaszul. vagy pedig az én olasz nyelvtudásorn volt nagyon
hiányos. Már azt hittem, hogy kisérletem teljesen sikertelen lesz,
amikor mentöötletem támadt. Amit nem sikerült rábeszéléssel, muto-
gatással elérnem, egy-egy szem cukor kával sikerült barátságukat
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. megnyernern. A kibékülés után örömmel szopogatták a cukorkét és
bátran odaálltak a fényképezőgépem lencséje elé. Olyan jóba lettem
velük. hogy még autogrammct is kaphattam volna tőlük. ha az Írás-
olvasás nemes tudományában már részesültek volna. Másnap. ami-
kor megint találkoztam a legkisebb és legfeketébb olasz barátaimmal.
megint készek voltak - előzetes fizetés terhe mellett r: egy kis
Iényképezésre. Hófehérnek nem mondható kis kezecskéíket már

.messziről nyujtogatták felém. Hiába. a gyermekek mindenütt egy-
formák. akármilyen színűek is legyenek.

Egyszer alkalmam volt látni a balillák gyakorlatait is. A gya-
korlat kb. 3 óráig tartott. A legkisebb korcsoport (8 évesek) morse-
szabadgyakorlatokat végzett. Szép látványt nyujtott a sok apró
zászlócska hirtelen fellendülése. Mozdulataik határozottak és gyorsak
voltak. A gyakorlatot vezető katonatiszt (százados) bár többször
megismételtette velük a gyakorlatot. a ..Duce" kis katonái jókedvűen
csinálták addig a gyakorlatot. míg a gyakorlatvezető a végrehajtással
meg nem elégedett. Ezek után a 9-12 éves ..katonák" léptek a
porondra. Felszerelésük: derékszíj. töltény táska. szurony és puska.
Nagyon szépen festett a kis hadsereg. amikor egyszerre lépve fel-
vonultak a térre, hogya tanult puskafogásokat bemutassák. Ezeknek
a gyermekeknek katonás rnunkáiát, fegyelmezett magaviseletét-
mint pedagógus - tudom értékelni. s tudom becsülni oktatói kat és
ezt a dolgozni akaró ifjúságot. A csapat minden egyes tagja a
fascista Olaszországnak önérzetes tagja. aki gyermekéveit nem könnyü
játékkal. hanem a gyermek lelkivilágának igen megfelelő ..katonás-
dival" töl ti el.

A gyakorlat végeztével hangos nótaszóval, a fáradság legkisebb
jele nélkül vonultak el a kis katonák.

Jún. 26-án a városban sélálgatva váratlan öröm ért. A szűk,
nagyforgalmú utcában lassan közeledő autósort pillantoltam meg.
A nagy kiabálásra felfigyelve - melyet a közeledő autósor váltott
ki - legnagyobb meglepetésemre Mussolinit láttam meg az első-
autóban. aki a tömeg üdvözlését mosolyogva fogadta. Mint később
megtudtam a helybeli kaszárnyét látogatta meg -váratlanul. Sok-
szor szokott ilyen kirándulásokat csinálni a Fekete Vezér. hogy
személyesen győzödjőn meg a katonák munkájáról, fegyelmezett-
ségéről és a laktanyák tisztaságáról.

Hogy mennyire szereti az olasz nép a vezérét. bizonyítja az.
hogy a házaik falára nagy betűkkel Írják fel a Duce egy-egy arany-
mondását. Erzi. tudja itt mindenki, hogy mit köszönhet a vezérének.
s meg nem állítható erővel dolgozik és megy előre azon az úton.
melyet Mussolini mutat s rnelyen ő halad elől mindenkinek iö
példát mutatva .

. Jelsz~vuk: hinni. engedelmeskedni és dolgozni.
Ezeket a megfizyeléseimet a következő alkalommal szerelném

kiegészíteni a helyi földmívelésügyi rendszer ismertetésével.

\
(
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MúHeLvtJNKBÓL
Rovalvezeló: Kuszák István soproni gyakorlóiskolai lanító.

A vallástanitás nehézségei ésalapvető
szempontjai.
Irla: Kuszák István.

(Lapunk szerkesztősége a »Mühelyünkből« rovatot - amint
azt már közöltük - elsősorban az 1939-40. iskolai év megkez-
désévei életbelépőevangélikus »Utasitás és Tanterv« végrehajtásá-
nak szolgálatába kívánja állítani. Ebben ,az iskolai évben a vallás-
tanítás kérdései vel fogunk behatóbban foglalkozni. A szeptem-
bertől-júniusig megjelenő tíz lapszámban a következő tárgykörök
feldolgozását vettük tervbe: 1. A vallástanítás nehézségei és alap-
vető szempontjai. 2. A bibliai történetek tanítása. 3. A káté taní-
tása; 4. Az egyháztörténet tanítása. 5. Abibliaolvasás és biblia-
ismertetés tanítása. 6. Az imádságok tanítása. 7. Az egyházi
énekek tanítása. 8. Az I-II. osztály vallástani anyagának feldol-
gozása. 9. A Ill-IV. osztály vallástani ,anyagának feldolgozása.
10. Az V-VIlI. o. vt.-i anyagának feldolgozása. Természetesen
- amennyiben a lap terjedelme megengedi - ezeken kívül egyéb,
- műhelymunkánkkal kapcsolatos tartalmú cikkek is helyet kap-
nak ebben a rovatban.)

*
Mielőtt hosszabb útra indulnánk, avagy nagyobb munka elvég-

zéséhez fognánk, jó számotvetni a nehézségekkel. Meg kell álla-
pítanunk útunk fővonalát-, illetőleg azokat az irányelveket is,
melyek szerint munkánkat végeznünk kell. Mi is hosszú útra indu-
lunk ismét, és felette nehéz munka elvégzésére vállalkozunk. Mert
a reánkbizottaknak a Krisztushoz való vezetése számunkra foly-
ton megújuló s egy egész életre szóló feladat, és nem kell külö-
nösebben bizonyítani, hogy evangélikus tanítói munkamezőnknek
éppen a vallástanítás a legnehezebben járható s egyben a legho-
mályosabb területe. Az újabb indulás előtt vegyük tehát mi is
számba a nehézségeket és állapítsuk meg a vallástanítás néhány
irányelvét !

A vallástanítás nehézségének legfőbb okát sokan magában a
vallás lényegében keresik s abban vélik azt megtalálni. Mi a

, vallás? Az e kérdésre adott sokféle felelet közül csak néhányat
idézek. A - Bancsó Antal által szerkesztett - régi vallástani
utasításban a következőket olvassuk: »A vallás - igazi lényege és
teljes fogalma szerint - az embernek az Istennel közösségben
folytatott élete.« Nem puszta elmélet, nem bizonyos ismeretek és
tanok (dogmák) összege a vallás; de nem is puszta érzelmi álla-
pot, avagy bizonyos cselekvények teljesítése, hanem - a val-
lás élet. .

»A legősibb vallásos élményeketa valláslélektan újabb ir-ánya
(R. attó) a következő szavakkal jelzi: mysterium, termendum,
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fascinans, augustum«: valamely titokzatos, félelmetes, elvarázso-
lóan-elragadó, felséges valóság élménye. (Várkonyi : A gyermek-
kor lélektana.)

Schneller István: »A vallás, melyre minden ember eredettől
fogva hajlamos, sem nem metafizika, sem nem morál, sem nem
dogma, nem is gondolkodás és nem is cselekvés, hanem a vég-
telenség megérzése, a kedélynek a végtelenség szemléletéből eredő
meghatottsága.«

Eme meghatározások alapján érthető, hogy még ma is sokat
vitatott kérdés ez: tanítható-e a vallás ? Schneller - az imént
idézett meghatározás további részében - azt mondja: »A vallás
nem tárgya a megismerésnek; a legszentebb, legbensőségesebb,
legszemélyesebb érzelmi élmény, sejtelmés misztérium, melyre sza-
vakkal nem lehet senkit sem megtanítani.« Makkai Sándor s vele
együtt mások - abból indulva ki,. hogy minden tanítható, amire
az emberben képesség rejlik, - azt állttják, hogy az élet is tanít-
ható s ennélfogva a vallás, mint gondolatok, érzelmek és cseleke-
detek életegysége, egész mivoltában tanítható. (L. Szele: A nép-
iskolai keresztyén vallástanítás módszertana.)

Az kétségtelen, hogya vallás taníthatóságát bizonyos vonatko-
zásokban nem lehet' tagadni. Ha azonban az új Utasításban meg-
jelölt' végső célt tekintjük, t. i. az »istenfíuságot«, akkor azt kell
'mondanunk, hogy ez olyan cél, melyet ember el nem érhet. Erre
csak a Szentlélek nevelhet, aki egyedül világosíthat meg so egyedül
tart meg az igaz hitben. A mi feladatunk tehát nem lehet más
- amint azt Túróczy püspök úr a nyári »pedagogus evangelización«
tartott előadásában is mondotta - mint az útegyengetés a gyer-
mek lelkében, hogy oda maga Krisztus bevonulhasson. Nem
lehet más, mint az, hogy életrekeltsük s mélyítsük a gyermek
lelkében szunnyadó vallásos érzelmeket, elméjét tiszta vallásos
ismeretekkel gazdagítsuk s megéreztetve vele a vallás értékeit
s áldásait, meggondolt lépegetéssel bevezessük őt a gyülekezetbe:
»a hívőknek, az Ige hallgatóinak, az úrvacsorázóknak, a keresz-
tyén szent életben járóknak és az embertársaikat szeretetben szol-
gálóknak a közösségébe.« (L. Utasítás 11. o.)

Az erre irányuló munkában azonban sohasem szabad figyel-
men kívül hagyni azt, hogy »nincs a vallás tényeinél komolyabb
valóság és tiszteletlen tréfát űz az, aki a vallás tényeit az anyagi
külső világ tényeihez mer'i hozzámérni«. Számunkra ez azt jelenti,
hogy távol legyen tőlünk il gondolata is annak, hogyavallástant,
helyesebben a vallásos nevelést, a többi tantárggyal, ill. az álta-
lános neveléssel azonos mértékkel mérjük. Az Utasításban ez f a
kívánalom a vallástanitás módszertani szempontjaival kapcsolat-
ban jut kifejezésre a következőkben: »A vallástanításnak bizo-
nyos mértékig függetlenítenie kell magát a többi tárgyak módsze-
rétől 5 annak bizonyos komolyabb jelleget kell biztosítani.«
(Ut. 14. o.)

A vallástanítás nehézségének másik alapvető oka, mely miatt
gyakran áthatolhatlan sötétségben kell botorkálnunk az, hogy nem
ismerjük kellőképpen a gyermek lelkének azokat a területeit,



amelyek vallásos gondolatokkal és érzelmekkel vannak átszőve.
Igaz ugyan, hogy általánosságban is helytállók Montessori eme
szavai: »A gyermek lelke, akár csak a kis alvó rügy, titokzatosan
magába zárja kincseit .s azért a nevelés - a szó legnemesebb'
<értelmében - mindíg csak utópia, el nem ért eszmény fog ma-
radni.« Kétségtelen azonban, hogy a gyermek lelke leülönösen féltve
-őrzi azokat a titkait, amelyek odahajlást mutatnak a csodálatos
Alkotóhoz, ahonnét jött s ahová titokban visszavágyik.

Az iskolába kerülő gyermeknek minden bizonnyal van már
vallása. Ennek mibenlétéről különböző felfogások alakultak ki.
Kabisch kétféle, a gyermeki lélekben párhuzamosan haladó val-
lásról beszél: a tapasztalat és képzelet vallásáról. Ch. Bühler azt
vallja, hogy a gyermek vallásossága az értelem okkeresésén alap-
szik, nem pedig érzelmi megrendülésekben. A kis gyermeket ú. is
<oki gondolkozása, de méginkább célszerűségi (oknyomozó) szen-
vedélye csakhamar elvezeti a mindenek Alkotójához, a jó Isten-
nek fogalmához. De az is bizonyos, hogy már »a kis gyermek
életében előfordulhatnak olyan lelki megrázkódtatások, amelyek-
ből a vallásos érzés táplálékot nyerhet«. »A gyermek azonban
még nem tudja szétválasztani a realitást a képzelet világától,
hanem egybeolvaszt ja s egy síkra helyezi mindkettőt. Innen van,
hogy a gyermek egyfelől kedveli a Szentírás csodálatos törté-
neteit, másrészről nem éli át az azokban rejlő mysterium elemet,
mely a vallásos meghatottsághoz tartozik. A fenség és varázslatos
elbűvölő (fascinans) mozzanatok állnak közelebb a többi élmény-
elem kőzül a gyermek lelkéhez. Az említett elemek mellett leg-
erősebb a hiedelem, a tapasztalásnak és a felnőttek szavának min-
den visszahatás nélkül igazat adó bizalom.« (Várkonyi. i. m.) A
gyermek u. is nagyon szuggesz tibi lis s ezért hajlamos oly kész
ítéletek elfogadására, melyek nem tartalmazzák az ő valódi él-
ményeit. Tudnunk kell azonban azt, hogy a gyermek fenntartás
nélküli bizalma megnyerésének s egyben a vallástanítás sikerének
legfőbb feltétele a vallástanító élő hite, igaz vallásossága. Ezt
nem pótolhatja semmi. Ravasz László mondja: »Hiv6' emberré
csak hivő ember neve1het, mert belőle sugárzik ki az az erő,
amely a nevelésben győzedelmeskedik. Jézus nem a theologiával
nevelt, nemcsak azzal, amit mondott, nemcsak azzal, amit tett.
Jézus a személyiségével nevelt. Ma is azért nevel, mert most is
az, aki egykor volt. Nem amit mondunk, hanem akik vagyunk;
nem aminek látszunk, hanem amit élünk, nem amiről bölcselke-
dünk, hanem ami próbát megállunk: ez bennünk a győzelmes erő,
ez a nevelő hatalom. Jegyezze meg ezt minden lelkipásztor, min-
den tanító. '

Eltérők a vélemények a gyermek Isten-fogalmát illetőleg is.
Luther azt mondotta, hogy »a gyermekeknek igen finom gondola-
taik vannak Istenről«. Várkonyi szerint a jó Isten képe mint ri
'gyermek, életének, vágyainak, rriindennapi életrendjének és küz-
delmeinek és a világban való, elhelyezkedések jótékony, kegyes
és bizalmas ősereje alakulki.« Megjegyzi azonban, hogy a ha-
ragvó Isten képe is kialakulhat a gyermek féleírni tendenciáinak
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alapján. Jakobsen azt mondja, hogy a gyermek Istene nem az új_·
szövetség lélekistene, hanern az ótestamentum emberformájú istene;

.Egyes vallási. irányzatokban a haragvó Isten képének kialaku--
lását különös en kiművelik. Ezzel szemben Stekel - a lélekelem-
zés egyik úttörője - azt üzeni az édesanyáknak, hogy eszükbe ne
jusson a mindent látó és büntető isteni hatalomról beszélni a
gyermek előtt. Azt tanácsolja, hogy a szülők a gyermek lelkéb c'
csak a szerető, megértő és megbocsátó Isten fogalmát ültessék;

Montessori sem akar rettegést a gyermek lelkébe nevelni.
»Igazi bátorságot, Istenbe vetett hívő, bízó, remélő lelket akar,
laki hisz a gondviselésben, bízik Istenben. és reméli az isteni jó-
beteljesedését. A vallásnak feltétlenül optimizmusra kell ne-
velrii.« (Garai: Az erkölcsi nev .. alapelvei Montessori rendszeré-
ben.) Az Utasítás ebben a kérdésben arra az álláspontra helyez-o
kedik, hogy »hadd vésődjék bele a gyermek lelkébe: »valóban
rettenetes dolog az élő Isten kezébe .jutni«. De ugyanakkor tárj a
fel munkánk az Isten szeretetének mélységét és mutassa meg a
szenvedéstörténetben Isten érettünk dobogó atyai szívét. (13. o.)

Súlyos probléma ez. Nagyon kell vigyázni vele. Mert ha egy-o
ezer a gyermek lelkébe felépítettük az ótestarnentomi Istent, ne-o
héz onnan kitörölni. Sok gyermekben igen erős a bűntudat is s
!ennek felfokozása veszélyezteti a lélek egészségét, de viszont.
nem szabad szem elől tévesztenünk azt sem, hogy »abban a pil-
lanatban, a mikor elvesztem büntudatomat, elszakadok az Isten-
től is« (Túróczy). Ennek ~. és még sok más, a vallástanítássaI
összefüggő, - súlyos kérdés megoldásának keresése közben bi-
zony sokszor sötét útvesztőbe tévednénk, ha - az Utasítás fi-
figyelmeztetése ellenére - nem szabadítanánk ki magunkat »az
,emberről szóló téves bölcseleti és világnézeti felfogásokból« és
ha magatartásunkat nem határozná meg az a tudat is, »hogy a
tanuló: 1. teremtmény, 2. bűnös és 3. meg van keresztelve«. Ugyan-
akkor azonban, amikor ezeket szem' előtt tartjuk, kötelességűnk
érvényesíteni azokat a nevelési elveket, melyek a Szeritirás taní-
tásával összhangban vannak. Ezzel kapcsolatban most csupán egy-
dologra gondolok. Az Utasítás u. is a 15. oldalon azt mondja,
hogy »nern szabad túlzásba vinni az egyéniség érdekeit különlege-
sen méltányoló pedagógiát«. Ne ejtsenek tévedésbe senkit ezek
a szavak ! Nem azt jelentik, hogy az egyéni nevelés szempontjaiü
teljesen ki kell kapcsoini a vallástanításból. Hisz más helyütt
(13. o.) az Utasítás is kifejezésre juttatja, hogy »számolunk a ne-
velendő korával, lelki felfogó készségével«. Igenis, a vallástanításra
is érvényes, hogy aki minden tanítványát azonos módon akarja,
nevelni, szükségképen sikertelenséget akar. De egyébiránt is: az
evangélikus egyház sohasem volt »nyájegyház« s az evangélikus
nevelés sem irányulhat arra, hogy »egyenruhába« öltöztesse a
lelkeket. Ebben a tekintetben a mi célunk és törekvésünk az lehet,
amit Schiller így fejezett ki: »Egyik sem legyen. olyan, rnint a
másik, csak mindegyik hasonlítson a Legfőbbhöz.« Ennek érdeké-
ben pedig szükséges, hogy minél jobban megismerjük az egyes
gyermekek lelkivilágát, családi környezetük vallásosságát és »lelki
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felfogó készségét«. Stern \V. mondja: »A mérnök nem merne hidat.
építeni anélkül, hogy anyagának kémiai és fizikai összetételét, a
szilárdságnak és teherbírásnak matematikai adatait ne ismerné.
A nevelő ellenben a legnemesebb anyagon, fejlődő lelkeken dolgo-
zik anélkül, hogy birását a követelések megterhelésével a 'legke-
vésbbé is tanulmányozná«. (Ill. Egyet. Tanügyi Kong. Napló ..
II. 305 . o.)

A vallástanítás nehézségének harmadik alapvető oka - vall-
juk csak meg nyíltanés őszintén - a módszer kifor-ratlansága.
19az ugyan, hogy a módszer semmiféle evangéliumi munkábaru
nem döntő. Puszta módszer nem is hozhat létre vallásórát. »A
lényegnélküli forma üres' kongó zörgő héj, melyből a halál halk
harangezása hallik, az is bizonyos, hogy a formanélküli lényeg
azétfolyik, kocsonyás matér iává válik.«

Theologusok részéről gyakran hangoztatott felfogás, hogy a
vallástanításra nem lehet a pedagogia megállapításait rákénysze-
ríteni s hogy a vallástanítónak nem okvetlenül szükséges azokhoz
'alkalmazkodnia. Utasítás szelleméből is ez következik. »Fontos az,
hogy a vallástanítás az Ige tekintélyében, mint felülről jövő taní-
tás, végezze munkáját. (95. 0,.) Nekünk magunknak is kell azonban
ikeresnünk a Jegjobb útat, rnódot, hogy Isten országáért végzett
rnunkánk eredményes legyen. Ebben a törekvésben pedig '- meg-
ítélésem szerint - a theologiai szempont mellett a pedagógiai
(didaktikai) szempontoknak is érvényesülriiők kell. Ha nem így
íkellene ennek Iennie.vakkor vajjon mit jelentenének számunkra a
Szentírás eme szavai: »Tanítsd mega gyermeket az ő útjának
módja szerint, még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.«
(Példabeszédek 22. 6.)

Az Utasítás ismételten megállapítja, hogy : »a vallástanítás az
igehirdetés egy módja«, tehát hasonlít az istentisztelethez. Éppen
azért alapjában véve nem is lehet az más, mint az Isten kinyilat-
keztatásának Ismertetése, lelk iismeret-kőltögetés, bűntudat-ébresz-
tés, bűnbánatra-indítás, Isten kegyelmének hirdetése, a Krisztus-
sal való kapcsolat erősítése, s mindezzel keresztény, bizonyság-
tevő életre nevelés. Szerintem módszeres eljárásunk alapvető szem-
pontjait - a Példabeszédek Könyve 22. r. 6. v.-nek állandó szem
előtt tartásával -ehhez kell igazítanunk.

Van az Utasításban - a rnódszertani szempontok között -
egy számunkra különösen fontos mondat, melynek első része ~gy
hangzik: »Ne tárgyi tudás tömegével igyekezzünk anyaszentegy-
házunk ügyét megalapozrri!« A tudás, a ker. igazság megismerése,
\Ugyanis csak eszköz a végső cél szolgálatában. »Nincs döntő
jelentősége a keresztyéni életben, deaz .js bizonyos, hogy a ke-
resztyénség nem értelmetlen, hanem értelemfeletti, tehát megvan
az ismeretnek is a maga helye.« (Túróczy.)

Montessorí Hosmínivel azt vallja, hogy az istentisztelet 's
~általában a vallás igazságait érteni kell,. nevelőhatása csakis így
lehet. (Garai i. m.) Az időelőtti .theologizálás azonban; semmi-,
,képen sem vezet célhoz. Ez untat ja, .eltompítja s képmutatóvá teszi
a gyermeket. Ahhoz, hogy a gyermeket vallásos életre vezessük és.



338

megóvhassuk őta 'csalódások) tévedések es sötétség útján való
botorkálástól, nevelésünknek elsősorban az érzelmekre kell épülnie.
Mivel pedig a gyermek érzelmei szemlélet 'kapcsán támadnak,
rnódját kell ejteni, hogy a hit, .szeretet, istentisztelet stb'. érvényesü-
lését szemlélhesse. Az Utasítás azt kívánja, hogy az »ifjúságnali
ezernélyes közössége leg ren a gpűlehezeti istentiszteleti élettel«.
Emellett azonban .szükséges az is, hogy az iskolai gyülekezetben
:részese legyen a gyermek annak az életnek, mely kicsiben a nagy
gyülekezet egész életét 'mintázza.

Ahelyett, hogy tov~bbelmélkednénk a vallástanítás nehézségei
fölött s tovább boncolgatnám az alapvető szempontokat, végezetül
egy hosszabb idézetet í.ktatok ide Móricz Zsigmond »Légy
jó mindhalálig« c. gyönyörü regényéből. Úgy érzem, több hasznos
tanulságot vonhatunk le az itt következő gondolatokból.

»Misi késő öreg korában is vissza emlékezett ezeknek az
óráknak (t. i. a vallásóráknak ) unalmára; mert ez az áldott, jó
ernber oly halálos közönnyel foglalkozott a tananyaggal, mintha
kukoriczát morzsolt volna .szakmányba. Később a kisdiák kereste,
hogy hol találta meg legelőször életében a természetfölötti dol-
gokra való gondolást, de olyankor sohasern jutott eszébe sem
Valkai tanár úr, sem a többi vallástanár. Az édesanyja jutott
eszébe, akivel néha éjjel, nyáron kint ültek az eperfa alatt, össze-
gubbaszkodva s várták az édesapját, aki távoli tanyákon épített,
de minden éjjel hazajött; olyankor felnéztek az égre s az édes-
anyja azt mondta, hogy azok a kis csillagok épperi olyan nagy vi-
lágok, mint a Föld ... s azokon túl új csillagok vannak, meg azokon
túl megint több akkora földek s így tovább, míg el nem szédült az
elgondolásban ... S fogott az édesanyja ,egy kis bogarat a lábuk
alatt s megnézték, milyen szép, hogy semmiféle müvész olyat csi-
nálni nem tudna... semmiféle ernber .soha... és milyen finom a
pici lába... es van egy kis féreg, melyennek a kis bogárnak a
belsejében él ésaz is egy élő élet és az is oly tökéletes, és talán
@.nnak is megvan a maga élősdije, de ha nincs is, míly finom a
láthatatlan kis szervezete, vére, sejtje. Hát ki csinálta, ki csinálta.
Ki találta ki'. .. Van, de miért van ... meddig van ... mi lesz
aztán ... mi volt azelőtt ... Mikor ezekre gondolt, mindíg összesub-
baszkodott egészen kicsire s térdét átfonta a karjával, mint azokon
.a csillagos éjszakákon... s ez volt az ő vallása... De míkor a
hittanórákra gondolt, fáradtság lepte meg és unalom ... soha olyan
vallástariárr-al nem tudott találkozni, ki e legiszonyúbb és legizga-
tóbb dolgok tárgyalásánál képes lett volna Byermeklelkét meg-
.rezdíteni.«

Vajjon, ha megkérdeznék a mi volt tanítványainlcat, azok nem
éppen így gondolkoznának-e? Mindenesetre tanulság gyanánt von-
juk le a kis Misi esetéből a következőket:

Ne nyújtsunk elvont vallástudományt a gyermeknek abban a
\korban, amikor szemléletköre érdeklődésének egész forró 10-
!b'ogása a konkrét tapasztalatoké, mert a gyermek elméje nem
képes befogadni a theologiát, de képes befogadni a szív val-
lásának, útjának módja szerint való előadását.
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A módszer műhelyéből.
Irta : Kelényi Ferenc okI. tanító, Budapes!.

Számunkra elkoptatottaknak Játszó mondatokat idézek: - A
tanító ezermester Iegyen l Értsen mindenhez! Valósággal polihisz-
torrá kell képeznie magát a jó pedagógusnak! .

Ráismerünk ezekre .a mondatokra. A tanítóképzőben hallottuk
legtöbbször őket. És ha a tanítóság hihetetlenül széleskörű iskolán-
!kívüli munkásságát nézzük, bizony, mindnyájan igazolva látjuk
lezeknek a már-már frázisokká silányított mondatoknak a sür-
getését. \

Keserű öngúny adja egyik-másik agyonterhelt kartársunk sza-
jára a .szót ; - Nekem már lassan mellékfoglalkozásom lesz a
tanítás!

Szomorú állapot ez, melyből feltétlenül következtetéseket kell
levonnunk. Ezeknek a következtetésekneka szálai Iegtöbbbször-
egy-egy emberfelettien nagy munkát végző tanítótestvérünk Ielki-:
ismeretességének a mártíromságához : egy-egy agyonhajszolt, el-
ikopott, vagy elfásult élethez vezetnek. Viszont sok esetben -
sajnos - a tanítás eredményének rovására megy ez a nagy
foglalkozásbeli széttágoltsá,g. Az életet komoly szernmel néző, a
tárgyilagosság életfakasztó magaslatáig felemelkedni tudó embert,
nem csüggesztheti el az ideális helyzet megismerése. Sőt! Néha
éppen ennek .a megismerésnek köszönheti a saját helyzetéről ki-
alakult véleményének a revízióját, mely talán nagyobb önbizal-
mat, felelősségérzetet ad a pálya nehézségeivel szemben. .Meg-
láttatja a .siker lehetőségeit is.

Örülnék, ha mostani írásom az előbbi mondatok igazolása
lehetne. ,

A Székesfővárosi Pedagógiai Szeminárium multévi gyakorló-
iskolai munkásságáról szeretnék ugyanis bemutatni néhány mozza-
Jnatot, fogást, va,gy tanítási vázlatot, melyeket fel lehet használni
[egyszerűbb körülmények között is a tanítás eredményesebbé tétele
érdekében.

Ki ne halLott volna közülünk a Pedagógiai Szemináriumról ?
Szinte a tanítóképzőakadémia előfutárjának mondhatnánk. A szé-
'kesfővárosnak a, tanügy iránti nagyfokú megbecsülését és áldozat-
készségét hirdeti ez az iritézmény, nagyszerü tanfolyarnaival, ki-
tűnő felszerelésével, és akik a keretet élettel töltik meg: neves
előadói karával. A Szeminát-ium gerincét az az egyéves állandó'
tanfolyam képezi, melynek hallgatóiból egészítődik ki évről-évre

*) Bár "A módszer műhelyéböl " c. cikk nem tartalmazza a mi evangélikus
nevelésünket közvetlenül érintő szempontokat s bár - mint később a cíkkíró is.
megjegyzi - hogy "nem mond úiat" az egyes tantárgyak médszerét illetőleg, a dol-
gozetnak mégis helyet adtunk e rovatban, Tettük ezt a következökért : L A beszé-
molón keresztül bepillantást nyerhetünk a Fővárosi Ped. Szeminárium munkáiába
s bizonyos vonatkozásokban összehasonlítást tehetünk a mi módszereseliárásunk
s a módszer igazi "műhelyének" eljárása, munkáia között. 2, Egy s más tekintetben
úibb megvilágításban látjuk az állami utesítésnek sokat magyarázott kivánalmait. ,
3. Méltánvoirri-kivéntuk fiatal kartérsunk fáradozását s jóigyekezetél. S nem utolsó
sorban azért, mert valljuk, hogy jó bizonyos dolgokat sokszor hallani, mert így kö--
zelebb jutunk azok megvalósilásához. " (K. 1.)



a ISzékesfőváros tanítói kara. Heti harminckét órában folyik itt a
:tanítóképző padjait elhagyó »szerencsések« elméleti és gyakor-
lati pedagógiai továbbképzése.

Az elmúlt év folyamán én is elvégezhettem ezt a tanfolyamot.
Szinte már szállóigévé' vált a nagy gondolkodó mondása : -

Rej, ezürke minden elmélet barátom, csupán az élet ar-anyfája
.zöld ! Jólesően .érezhettüka Szeminárium padjaiban, hogy az egyes
-elrnéleti órák keretein belül bármilyen magas elméleti fejtegetések
tárultak is ki .előttünk', mégis mindíg megtaláltuk a megfelelő kap-
-csolatot -az élettel. .

Gyakorlati képzésünkben az előkészítés, irányítás munkáját .a
.gyakorlóiskola 'egyes osztályainak széleskörű pedagógiai felkészült-
ISéggel rendelkező tanítói végezték. A »tantervi óra« keretében
:!nagyszerű utasításokat hallottunk az állami Tanterv gy.akorlati
rnegvalósításához. Ezeknek alapján szeretném most én is végig-
vezetni mondanivalóim fonalát az egyes tárgyak tanításán. (Gya-
korlóiskolai naplóm segítségével. ) .

Szükségesnek tartom még megjegyezni, hogy mivel a főváros
.iskoláiban, ill. a Ped. Szeminárium gyakorlóiskolájában a rajz,
,~nek, kézimunka, testnevelés, továbbá a hit- és erkölcstan ok-
tatását szaktanítók végzik, ill. mivel ezek oktatása egyénieri fővá-
rosi jellegű, azért tanításuknak vázolásával én sem foglalkozom.

Beszéd- és értelem gyakorlatok.

Ez az elemi népiskola alsó tagozatának gerinctárgya, előcsar-
[noka. Magában foglalja kicsinyben ,az öncéllal tanított tárgyakat.
Ápolgatjlik benne a földrajz, történelem, ügyességi tárgyak csí-
ráit. Jelentőségét aláhúzza az is, hogy a beszéd a tanítás legfon-
tosabb eszköze, mellyel bánnia kell tudni a gyermeknek. Enged-
nünk kell a tanítványokat beszélni!

Az elemi iskola küszöbét átlépő gyermek beszédmegnyilatko-
zása az első tanítási napokban dől .el kedvező, vagy kedvezőtlen
irányban. Itt igen sok függ természetesen a tanítóiegyéniségétől.
'Tud-e bizalmat kelteni, bizalmas lenni? Ezen a fokon a család és
iskola közti űrt legjobban a játék tudja áthidalni. Az ismerkedés
.aitáni napon mindenki elhozhatja a játékát. (Kard, baba stb.) Meg-
indul a beszéd. Kissé fegyelmezetlen lesz ugyan az osztály, mert
.a játék hevében megfelejtkeznek az iskoláról, de ez mégsem jelent
fegyelmezésünk szempontjaból pótolhatatlan mulasztást; a másik
.oldalon visszont 'annál nagyobb a' siker.

A'kik nem beszélnek, azokat 'egyénenként .szólaltatjuk meg.
-;- Te még nem mondtál semmit! Azt sem, hogy hogyan szektatok

játszani a Ikistestvéreddel!
A napi tanítás megkezdése előtt pár, percet általános be-

iSzélgetéssel töltünk. Lehetőleg mindenkit érdeklő kérdés kőzép-
pontba állítása szólaltassa meg a gyermeket! - Beszélgettem
Piroska édesanyjával. Elmondta, hogy milyen szépen segít már
.az ő kislánya otthon, a ház körül ... - Tegnap Iáttam, amint Pista
.azalmafa oldalán próbálta ki bicskájának az élét.



Megindul a beszéd, mely érdeklődést, hangulatot kelt, és ítélet-
./alkotásra neveL Ezekben a kis beszélgetésekben szunnyadó er-
.kölcsi tanulságok felszínre hozása etikai nevelésünk Ieghathatósabb
tényezője lehet.

A magyartalanságnál nem szakít juk mega beszélgetést, a he-
lyes szót a gyermek szájába adjuk.

Fáradhatatlan kérdező a gyermek. Sokszor előhozakodik a -taní-
-táshoz nem tartozó kérdésekkel is. Ügyesen, il gyermek kifejező
-ősztönének visszavetése nélkül értessük : meg vele, hogy az is
igaz ugyan, amit ő mond, de most másról van szó.

Ra többen beszélnek ,egyszerre: - Ra azt akarod, hogy meg-
hallgassalak, te is hallgasd meg társaidat!

Különös, a legtöbb tanító titokzatosan elzárkózik a gyermek-
nek -az elől a kérdése elől, hogy mi lesz a következő óra beszél-
.getési anyaga. Sokszor ugyan »érthető« okból teszik ezt: bizto-
'sítják a következő óra előkészítésének zavartalanságát. Pedig az
előkészítés módjainak, tényezőinek csupán eszköznek kell lenniök,
melyek felhasználásával a legcélszerűbben juthatunk el tanítá-
sunk Iőrészéhez.

Negyedik osztályban 'vagyunk például. A világháború előz-
ményeiről és okairól van szó. - A következő órára mindenki el-
hozhatja azokat a világháborús emlékeket, melyeket odahaza, vagy
az ismerősök körében gyűjteni tud. Milyen nagy örömmel gyűjti 'a
~ermek az érmeket, 'egykor halált osz tó, kilőtt lövedékek hü-
velyét, megfakult tábori levelezőlapokat, melyeknek minden sora
beszél; háborús fényképfelvételeket. újságcikkeket stb.

Ra sok az anyag, valóságos kis múzeumot létesíthetünkaz osz-
tály egyik szögletében. Természetesen két fiút mindjárt megbízunk
.a gyűjtemény rendezésével, őrizésével. Nem kell mostmár válasz-
tékos és agyonszerkesztett mondatokból felépített külön érdeklő-
kléskeltés. Az egész osztály közös gyűjtögető munkája végezte el
.az előkészítést.

- Igen ám, de félóra alatt mire megy az ember, ha így. »el-
játssza« az időt. Ki kell emelnünk, hogy az előbbi eljárás ismét
nem lehet cél, csupán csak eszköz. Az eszközzel pedig bánni
kell tudni!

A »beszéd-Iüzete-ben is mindíg eszméltető nyoma marad az
,prának. Egy-két egyszerű mondat, vázlatszó, rajz, hagy gonddal
,gyűjtött idevonatkozó kép eknek a beragasztása biztosítja, hogy
munkánk nem volt hiábavaló.

Ime -egy tanítási vázlat:
Beszéd és ért, gyak.
Tanítási egység: A fertőző betegségek.
Tárgyi cél: A fontosabb fertőző betegségek tüneteinek és le-

:!folyásának, s az ellenük v~ló védekezési módoknak a megismerése.
Nevelői cél: Vigyázzunk a magunk és 'a mások egészségére.
Szemléltető eszközök: Himlőoltási bizonyítvány, »piros cédula«,

fertőtlenítő ezerek.
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1. Előkészítés:

Valaki hiányzik az osztályból. (Konkrét eset.) Miért nem jö-
hetett iskolába? - Betegség.

Célkitűzés: Ma azokról a betegségekről beszélgessünk, melyek
'egyik emberről könnyen .átterjedhetnek a másikra.

II. Megértetés:
Ezeket a betegségeket fertőző .betegségeknek mondjuk. .(Ra-

gályos betegségek.) - Felírjuk.
Kanyaró (vörőshímlö). - Ki volt benne közűletek? Beszélj róla!

Főleg a ~-6 .éves gyerekek betegsége. Lencsenagyságú piros ki-
ütések, bágyadtság, láz kíséri.

Hasonló betegségek még: a vörheny (skarlát), diftéria (torok-
gyík) és a bárányhimlő. Tüneteik hasonlóak egymáshoz. .

Védekezés. Mivel egyik emberr-ől könnyen átterjedhetnek a
másikra, azért fontos la beteg elkülönítése. Iskolából való kitiltás.
Piros cédula a házon. (Szernléltetés.) A beteget meleg helyen kell
tartani. A község védi az egészséges gyermekeket.

Himlő, tifusz. Ma már törvényileg kötelező ezeknek a beteg-
ségeknek a megelőzése. Oltások. - Mikor oltottak be téged? (Bizo-
nyítvány.)

A legtöbb fertőzés a szájon keresztül történik. Ne lehelj, kö-
högj, tüsszenj másokra! A zsebkendő használata. Ne simogasd,
csókolgasd az állatokat! Veszettség. Pasteur-intézet.

Sebek fertőzése. Tiszta kéz, rövid, tiszta köröm. Tetanus:'
gyors orvosi segítség. (Ingyen oltás.)

Fertőtlenítő anyagok: alkohol, karból, Iysoform, szappanos
melegvíz stb. (Szemléltetem őket.) A Fertőtlenítő Intézet és a
Szent László járványkórház Budapesten.

Fertőző betegségek községünkben és az or-szágban. (Néhány
statisztikai adat.)

Ill. Megerősítés.
A tanultak összefoglalása a táblai vázlat alapján.
Elmélyítés: Az egészség védelme nemcsak egyéni, hanem nem-

zeti érdek is.
A tábla képe:

Fertőző betegségek.
Kanyaró, vörheny (skarlát), diftéria (torokgyík), bárányhimlő.
Himlő, tifusz.
Tünetek: láz, bágyadtság; kiütés.
Intézkedések: kitiltás (piros cédula). Oltás.

Piros cédula rajza.
Kis üvegek rajza, me-
Iyekre egy-egy fertőtlenítő
anyag nevét írjuk.

(Folpt. köv.)
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Ellenőrző látogatás az .iskolában.
Irta és az 1938, évi egyházmegyei tanítóegyesületi közgyűlésen előadta

Buna István nyíregyházi tanító.

Régi szokásunk nekünk, tanítóknak, hogyha ketten-hárman
-vagyunk, mindiárt az iskoláról, tan ügyről beszélgetünk, lett-légyen
.szünet, vagy szorgalmi idő. Azt kell mondjam, hogy így is van ez
jól. Rendjén van ez azért, mert ha legkisebb jó gondolat születik is
meg a beszélgetés során, mely tan ügyünket előbbre viszi, s az
.szárnyra kel, hasznára voltunk egyházunknak és embertársainknak
egyformán. Ez pedig célunk mindnyájunknak. Ezeket a beszélgeté-
.seket behálózza a felügyelet, az. ellenőrzés, különösen amióta egé-
szen széles körre van kibővítve. Nem az ellenőrzés, a. vizsgálat ellen
beszélünk - nem. Azt, illetve annak szükségességét minden tanító
tisztán látja. Tudja azt, hogy nem azért van iskolalátogatás, mert
'ez a tanítósereg nem ismeri a kötelességtudást. Hogy rövid legyek,
szükség van az ellenőrzésre szentügyünk tökéletesbbítése szempont-
[ából. Ha jött hozzánk az a vizsgáló elöljáró és sok-sok tanuláson,
gyakorlaton, tapasztalaton felépült útmutatót adott, akkor soha nem
láttuk benne a vizsgáló-bírót, aki esetleg lesujt a vonatkozó parag-
ralussal, hanem láttuk és látjuk a közoktatás tökéletesbítőiét. Előbb
említett magán beszélgetések mindig oda kötöttek ki, hogy mi evan-
.gélikus tanítók örömmel íogadiuk evangélikus tanügyi térfiak taná-
csait, amelyek az evangélikus szellem és öntudat ápolását, erösbí-
tését is célozzák, szolgáliák. Tehát, ha a vizsgálat is evangélikus
szemüvegen keresztül elemi iskolai fokon, legújabb tanterv szerint
történik, nemcsak a tanítás, akkor a tökéletesedés felé vezető útra
léptünk. Tökéletesedés felé, ezt aláhúzom. Emberek vagyunk még
.akkor is, ha született, vagy tanult, nagyszerű pedagógusoknak nevez-
tetünk is. Tökéletesek nem vagyunk, így munkánk sem az. Csupán
.arról lehet szó. ki igyekszik jobban jónak lenni, hazánk és evan-
gélikus egyházunk e nagy ügyét előbbre vinni a tökéletesség felé.

FeItétlen tisztelet adassék mind az egyházi, mind az állami
·felügyeletnek. Sem utasítást, sem tanácsot nem kívánok adni - cse-
kélységem erre hívatva nincs - az elmondandók csupán jelenségek,
minden célzás és bántani akarás gondolata nélküli tervek. Ha esetleg
vétenek, úgy fentiekre hívatkozva máris bocsánatot kérek.

Hála a ió Istennek, ma nincs az a helyzet, hogy bejött a tan-
terembe János mester, s helyet loglalva az íróasztal mellett, kiadja
.az utasítást: "Kérek számtant, tanító. úr l" Amikor vége a látogatás-
nak, megveregeti a tanító vállát s ezt mondja : "No tanító úr, látom

-elég jól tud tanítani." Mosolygott a tanító, és nem szólt semmit.
Kérdem, miért nem? Később már akadtak bátor, hangsúlyozern bátor
tanítók, akik már a számtan kérés idején - a látogatás elején -
felvilágosították, hogy tulajdonképpen az épületet, a kerítést kellett
volna felülvizsgálnia, és arról mondani a bírálatot, nem pedig a tanító
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pedagógiai munkéiáról. Másik, igen ügyes kartárs am elfogadta ugyan
hasonló esetben az utasítást, de munka közben felkérte az ellenőrzö
látogatót, hogy ebből a körből diktáina fel egy feladatot. Természe-
tesen a vége az lett, hogy barátunk be kellett vallja, mindezekhez
nem ért. Az ilyen udvarias felszólítások és kérések önmaguktói
szüntették meg e látogatásokat. Hogy ezek a látogatások végleg
letűntek, igen örvendetes haladás. Az ilyen és hasonló íelszerelésü
látogató miatt többször olyan kínos helyzetbe került a tanító és az
osztály, hogy kivezető utat alig talált megszégyenítés nélkül. Pedagó-
giával egyáltalán nem foglalkozó embertársaink, akik vizsgálatra.
látogatásra jöttek, olyan kérdéseket adtak. hogy a szakértő - másik
igazi pedagógus látogató - nem tudott ülve maradni. A gyermekek
néztek, a szülők nemkülönben, a tanító ném tudta mit tegyen, hogy
tiszteletlen se legyen, s a kátyúba rekedt szekér is kiszebadulion.

Minden pedagógus elöljáró és tanító tudja, hogya gyermek
'értelmi fokának s a valóságnak megfelelő kérdést kell feladni. Ne
kapjon a gyermek érettségi tételt, vagy olyant, amit ha feladnék
városunk intelligenciájának. 75%-át osztályismétlésre kellene utasítani.

Mi 'származik az ilyen kérdésekből ? Tanítvány és hallgatóság
egyformán nem arra gondolnak, hogy ez a kérdés nem helyénvaló,
hanem a tanító nem tanította erre a gyermekeket, tehát kötelesség-
mulasztást lát benne. Mindenki a tanítóra néz, s mintha mondaná:
.Bünös vagy!"

Előkerülnek [ó pedagógustói hallott fogós kérdések, - de nem
eredeti formában. Ezek alatt aztán izzad tanuló, szülő, kérdező és,
maga a tanító is, mert neki beleszólnia nem szabad. .

Nem pedagógus ember jól gondolja meg, hová megy, s mit fog
tenni a tanteremben. Különben megszületnek a lehetetlen külsejű
iskola-adomák. amitől őrizzen az Isten s amelyeknek a központiában
a tanító áll mégis, pedig nem ő a hibás. Mi tudjuk csak, tanítók,
hogy tmilyen tekintélyromboló hatásuk van ezeknek, mert hiszen sok
gonosz embernek jólesik csípni, szúrni egyet a tanítón, az emberiség
egyik legnagyobb jóltevőjén. Itt idézern Deésy Sándor tanfelügyelő
úr kijelentését: "Ha mégy iskolát látogatni, készülj el arra." A taní-
tónak nem kell készülnie erre, ő csak folytatja rendes napi munkáját.
Sőt, nem is szabad, még akkor sem, ha "kisvi~sgáról" van szó.
Feleletet ad arra is, hogy miért készüljön az illető ellenőrző a láto-
gatásra. Természetesen azért, mert így könnyebben megligyelheti a
tanítot, a tanító munkáját, könnyebben elbírálhatja az eredményt.
Igen fontos tudni az illető előljárónak: "Milyen körülmények között
él és tanít a tanító ? Van-e ép és egészséges tanterme. nem kell-e
esőernyő, bunda, vagy lábtakaró a tanteremben? Ki lehei-e nyitni
az ablakokat? Milyen az udvara, milyen a lakása, van-e meleg
szobája, hol megrnelegediék, hol éjszakáról-éjszakára nyugodtan dol-
gozni tudjon? Mert a tanterem bezárása után éppen olyan sok és
éppen olyan komoly tanügyi munka következik, mint a tanteremben.
Van-e családja, a családban béke, egészség? Hány gyermeke van
a tanítónak? Milyen anyagi körülmények között él?" stb. stb.

Szükséges-e ezt mind látni, tudni a vizsgálónak ? Igen. Mél-
tóztassanak elképzelni, milyen munkát várhatok én ott, ahol a tan-



teremben, ha nem is esik az eső, de fúj a szél, befagy az ivóvíz.
Egy kis teremben száz-százhúsz tanuló fogyasztja a levegőt. Vagy!'
Beteg a feleség, gyermek (talán nem tarthat cselédet), fizetését fel--
emészti a gyógykezelés, adósságot csinál, (Most jönnek a keserű
homlokráncoló számtan példák.) De nem folytatom ezt, visszatérek
előbbi gondolataimhoz. .

A kérdezéssel úgy vagyunk, mint a bibliamagyarázattaI. Leg-
alább szerintem: igen. Szerény véleményem és evangélikus, vallásos
gondolkodásom azt mondja, hogya bibliához magyarázó szándékkal
csak az nyúljon, aki erre hivatva van, aki ért hozzá. Ha mindenki
magyarázza azt, nem tudom mi lesz. Hagyjuk meg azt - maradjon
az - avatott papi kezekben. Kérdezni is csak az kérdezzen, aki
ezt tanulta, akinek tapasztalata, gyakorlata van, aki tud. A pedagó-
gusok tudják, hogy jól kérdezni nehéz, jól kérdezni művészet. Még
a hivatásos és ió pedagógusok szájából is hangzik el olyan kérdés,
hogy szívesen visszakoztatná.

Vannak az ú. n. koponyacsiszoló kérdések, melyek sokszor
hoznak balsikert gyakorlatlan ember szájából. Ezekhez igazán csak
az nyúljon, aki ért hozzá. Ha hallgatóság előtt adunk ilyen kérdé-
.seket, azt úgy tegyük, hogy mindenki versenyt lásson benne és nem
eredménymegállapítást.

Legyen szabad hoznom egy pár nem pedagógustói jövő kérdést.
"Hány ablak van a Klotild-palotán 7" Ugyan melyik tanítvá-

nyomnak van, vagy lesz erre szüksége 7 Egyikünknek sem lesz kára
belőle, ha nem tudná. Hagyjuk tehát, ne töltsük az időt vele. Leg-
feljebb valamelyik pesti üveges kíváncsiskodhatik. "Hány nagy torony
és hány kis torony van az Országházán 7" Meddig fogja ezt emlé-
kezetében tartani a gyermek 7 Ameddig érzi, hogy kérdezni fogják.
"Ki volt Magyarországon az első kommunista 7" Hogy értsem ezt 7
Sorban az első, vagy hatalmi nagyság szerint 7 Vajjon olvasta-e
(mert azt nem mondhatom, hogy tanulta) az intelligencia 95%-a,
hogy ki volt az 7 Mirrek ez, külünösen ma 7

Nem sorolom tovább, óvatosságra, meggondolásra ez is elég.
A tanítóság tudja, hogy a tanítás teljesen az új, ill. a legújabb tan,
terv szerint kell folyjon. Igyekszik is aszerint tenni mindent. Igen ám-
de az ország nem hivatott iskola-látogatói között hányan tudják, hogy
van 925-ös tanterv, hogy az nem kívánja a leckedarálást, hogy az
megengedi a gyermeknek kérdés feladását is, tanítás közben elmond-
hatja élményeit, hogy az ilyen gyermeket elhallgattatni kár stb. stb .

. Hányan vannak, akik az előírt anyagot ismerik 7 A II. osztályban
kérdik a Ill. osztály anyagát és fordítva.

Pár szót még - az elmondottakkal kapcsolatban - a kezdő,
fiatal tanítóró!. Tele munkakedvvel megy a tanterembe. Jön egy si-
kertelen látogatás. Ez se [ó, az se ió, semmi se jó. Csak ennyi, -
más semmi. Rettenetesen elkeseredik. Mi nem ió, miért nem [ó 7
Nem felel senki.

Most jön a szakértő vérbeli pedagógus látogatása. Most sem
volt eredmény. Ez alkalommal azonban a kezdő tanító nemcsak azt
hallotta, hogy nem ió, nem ió. hanem azt is, hogy mi nem ió és
miért nem jó, mit tegyen a jövőben 7 Figyelmeztetés mellett ott van
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-a szeretettelies útbaigazítás. Tehát nem jött mindjárt a paragrafus,
a fenyegetés. A sikertelenség fájt, de az önbizalom nem hagyta el,
mint a másik esetben, mert a rideg törvény mellett ott látta a szívet
is. Milyen boldog, hogy lelkesedik az a tanító, akinek a tan termében
nemcsak hibát, hanem a jót is felemlítik, bármilyen csekélység legyen

is az. Bölcs az az előljáró, aki lelkében hordja ezt a kijelentést:
"Fiatal munkást lebírélni annyi, mint önbizalmát elrabolni".

Előadásom végére érve, tiszteletteljes köszöntésem küldöm a
legújabb tantervi iskola-látogatóknak.

~EGVEStJLETI ÉLET - HIVATALOS RÉSZ

Felhívás.
Kedves Kartársaim !
A "Magyar Tanítók Monográfiája" címmel a közeliövöben

Szeghalmy Gyula ny. igazgató, az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi
'Társaság alelnöke szerkesztésében a magyar tanítóságra nézve egy
nagy jelentőségű, hatalmas, dúsan illusztrált munka fogja elhagyni a
sajtót. .

A mű első részében közölni fogja a tanítóság író- és rnűvész-
gárdájának remekbe készült szép- és szakirodalmi dolgozatait, képző-
művészeti alkotásainak fényképi reprodukcióit,

második részében pedig életrajzokban ismerteti a magyar taní-
tóság jelenben működő és a közel multban nyugdíjba ment értékeit,
hogya maga teljességében és értékében állítsuk az ország közös-

.séze elé a nemzet jövőjét megalapozó magyar tanítót.
Kérlek azért, hogy ha a' szerkesztőség kiküldött munkatársai

.adatgyüjlés céljából felkeresnek benneteket, bizalommal adjátok át
nekik szernélyi adataitokat. Iényképeteket, művészeti s egyéb mun-
kaitok jegyzékét; a tanítóegyesületek vezetőségét pedig arra kérem.
készítsék el egyesületeik rövid történetet, hogy mindez egybefoglalva
·értékes ernlékgyűjternénye legyen a magyar tanítóság munkájának.

Kartársi üdvözlettel:
Somogyi Béla s. k. Berkényi Károly s. k.

.ez Országos Evangélikus Tanítóegye- a Magyar Tanítóegyesületek Egyetemes
sület elnöke. '. Szövetségének elnöke.

Gvőgvházra érkezett úiabb adomány: Kiss Lajos Győrújfalu
1 pengő. Az eddigi gyűjtés összege 1325'50 pengő. A kemenesaliai
'gyűjtés 947 pengő.
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KeNVVISMERTETES

"Amit minden evangélikus embernek tudnia kell." Össze-
állították : Benkóczi Dániel és dr. Keken András. Az" Üzenet" c.
evangélikus szórvány lap kiadása Kecskeméten. A 193 oldalon meg--
jelent kisalakú, tehát zsebkönyv nagyságú, három színnyomásos.
kemény fedőlappal készült könyv szórványhittankönyv. Magában
foglalja az evangélikus népiskola hat osztályának vallástani tan--
anyagát, továbbképző és iparostanonciskolai anyazot, valamint kon-·
firmációi anyagól. 32 kép, illetőleg grafikon s térkép teszi a köny-
vecskét a gyermekek számára kedvessé, szernléltetővé.

A kis könyv úttörő vállalkozás: mint szórvány hittankönyv fel--
öleli mindazt, ami a szórványban élő evangélikus ember részére
fontos és szükséges, hogy mint evangélikus hívő, tisztán lássa maga,
előtt vallásunk tanait s az igazi evangéliumi élet kellékeit. Ha nem
is kerül sűrűn a szórványgyermek a vallástanító elé, e könyvből.
önmaga is világosan láthatja egyházunk tanításainak lényeget, épül-
het az érthető, könnyű stílusban megírt, az üdvtörténetet szemleltető
és elmélyítő bibliai történeteken. Ujszerűen s mélységes meggyőző--
déssel és evangéliumi lélekkel fűzi az egyes történetekhez rövid
kérdésekben a történet lényegét magában foglaló gondolatot, annak.
üdvtörténeti jelentőségét és szerepét megrögzítő bibliai vagy káté-
helyet -s ezáltal bensőséges, evangéliumi életre nevelő hatást gya-·
karol a lélekre.

A keresztyén egyház s a magyar evangélikus egyház mult ja
és jelene rövid egyháztörténet CÍm alatt nyer feldolgozást világos,
érthető s összefoglaló alakban. Kiegészül nagyon szemleletesen
összeállított stáblázatokkal, képekkel és térképekkel gazdagított ada-·
tokkal egyházunk életét szabályozó állami törvényeink, lélekszámunk
és elteriedésünk, alkotmánvunk és szervezetünk, iskoláink, intéz-
ményeink, saltönk s egyházunk híveinek jogait és kötelességeit ma-o
gában foglaló szöveggel. Egyházunk missziói munkája, a bel- és
külmisszió és bibliaterjesztés sem hiányzik a könvvböl.

Kátéismertetés benne a rövid keresztyén hittan, továbbá rövid:
keresztyén erkölcstan című rész. Míg a befejező: "Evangélikus' ke-
resztyén hitünk védelme" c. igazi gyakorlati ismeretet nyújt és foglal.
össze dióhéj ban, új adatokkal s így a konfirmandusnak s a szórvány-
hívőnek egyaránt nélkülözhetetlen eszköze az evangélikus öntudat
és világszemlélet kialakítésahoz.

Nagy fáradsággal készült s bizonyára áldásos szelaélatot végző
tényező lesz e könvv a mindíg nagy nehézségekkel küzdö szórvány-o
hitoktatás és lelki gondozás mezején, Hálára kötelezik a szerzök
és kiadó egyházunkat azzal, hogy az eddig kellően meg nem mű-
velt területet gondjaikba véve a valóban értékes szórványhittankönyv-·
vel, amely nemcsak mint tankönyv nagyjelentőségű tényező, hanem.
mint a szórvány hívő valóságos kátéja, összefoglalja a legszüksége-
sebb tudnivalókat az anyagyülekezettől távol élő evangélikus hívők.
számára.

Rá kell azonban mutatnom néhány kisebb fogyatkozásáraa



"Vihflrsarok a napsütésben" CÍmen jelent meg Tantó József
népművelési titkár szerkesztésében Békés vármegye iskolánkívüli
népművelési bizottságának Ill. évkönyve. Az iskolánkívüli népmű-
velési munka 18 éve alatt harmadszor lép a nyilvánosság elé ilyen
nagyszabású beszámolóval a vármegye. Ha az ember (csak felszínes
vizsgálgatással) a sok fényképpel díszített 215 oldalas díszes könyv-
nek a külső hatását figyeli, akkor is sokat lát és széleskörű s nagy

·szerétettel végzett népművelési tevékenység képében gyönyörködhetik.
Fogalmat alkothat magának e munka rendkívül széles területre szél-
ágazó részleteiről. Általános rész, népművelési rész, hivatalos rész
és végszó CÍm alatt szól a beszámoló gazdag anyaga mindarról, ami

.a népművelés körébe vonható. A szerkesztőn kívül a vármegye nép-
művelési munkásai s más lelkes toIIforgatók értékes, tanulságos sze-
melvényei állnak az olvasó előtt s ha valaki belemélyed cikkeik
tanulmányozásába, mindíg jobban vágyódik arra, hogy maga előtt
láthassa az egész könyv anyagát, annak tanulságos adataival bele-
mélvedve a magyar nép küzdelmeibe, az Alföld világának sok érde-
kes sajátságába, figyelemmel kísérhesse, hogyan végezték nemes

·hivatásuk tudatában a müvelődés terjesztésének nagy és szent mun-
·káját azok, akiket a Gondviselés az Alföld e viharsarkába állított.

Egy darab történelem ez a könyv .. A trianoni idők nagy újjá-
·építésének hősi korát örökíti meg kerképekben s egy kis mozzanata
·a magyarság élniakarása nagy és nemes küzdelmeinek. Jól látjuk a
·magyar parasztság lélektanáról. a magyar falu lelki és szellemi arcá-
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vállalkozásnak. A bibliatörténeti anyag nem alkalmazkodik teljesen
az új vallástani tantervhez, mert ennek 15 bibliatörténete hiányzik a
könyvből, viszont 8 olyan történet van benne, amelyet a tanterv
nem ölel fel. Tudom, hogy a szórványban nem dolgoz ható fel az
új vallástani tanterv teljes anyaga, mégis inkább a 8 történetet el-
hagyva, a tanterv ben előírt más 8 történetet vettem volna föl a

.könyvbe.
A tanulságot kérdésekbe foglalva s bibliai hellyel megvilágítva

foglalja össze ez a könyv. Sok értéket jelent s mély vallásosságot
ébreszt bizonyára ez újítás I Itt-ott azonban e megoldást kiegészítet-
tem volna a vallásos irodalom s különösen egyházi ének alkalma-

.zásával. Egyetlen egyházi ének sem szerepel a könyvben. A szórvány-
hitoktatásban is szerepet kell juttatni az egyházi éneknek. A 136.
lapon a Jegyzetben sajtóhiba van: nem 400 ezerrel, hanem 40

-ezerrel gyarapodott a visszacsatolás folytán egyházunk lélekszérna.
Ugyanezen a lapori azt mondia. hogyafelsőbbfokú közgyűléseknek
csak a megválasztott kiküldöttek a tagjai. Nem áll, mert vannak
'hivatalból tagjai is. Ugyanitt "egyetemes evangélikus egyházat említ".
A helyes - a zsinat megállapítása szerint - egyházegyelem. Ugyan-
csak nem helyes mindiárt a könyv legelején: "Mi evangélikus ke-
resztyének vagyunk." Vagy "evangélikusok", vagy "ágostai hitvallású
evangélikus keresztyének". E pontos megjelölések különösen a

·szórványhívekre nézve fontosak.
A kitűnő papírori megjelent kőnyv ára valóban jutányos, por-

óval 1 P 20 fillér. S.
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.ról, a magyar falu kívánságairól és a falukutatásnak a néprnűvelés-
ben betöltött szerepéről szóló cikkekből. hogy mik az alföldi magyar
falu mai művelődési törekvései és vágyai. Rámutatnak azután a mai
idők követelte törekvések fontosságára s a jobb jövendő útjaira.
Majd a népművelés részleteit is megvilágítják a vármegye keretében
végzett több esztendős magvető munka tükrében s rámutatnak arra,
hogy a nyomorúság sötét árnyékának viharsarka _mellett meg kell
látnunk a napsütést is, mert van jövőnk és lesz feltámadásunk. Egy
-ezeréves népet nem süllyeszthet el egy évszázad könyörtelensége.

Jól mondiák a könyv munkásai a végszóban. hogy e könyvben
azt és úgy adták' vissza, amit magyar lelkük a lelkiismeret tükrében
meglátott. Nem hallgattak el semmit, de nem is túloztak. mert a
magyar földön az irók nemcsak művészek, de apostolok is. Külde-
tésük egy új világ kialakításának munkája. .

"A viharsarok a napsütésben" ezt a küldetést nagyszerűen
.szolgálja és Tantó József szerkesztői tevékenysége áldásosan vé-
gezte a ránehezedő küldetés apostoli munkáját. S.

A szarva si evangélikus leánylíceum és tanítönöképző 1938
-39. évkönyvét Kiss Sándor igazgató szerkesztette. Kegyelettel emlé-
kezik meg dr. Benczur Vilmos ügyvéd.. az intézet intézőbizottsága
buzgó tagjának és jogtanácsosának elhunytáról s méltatía vallásos
-és önzetlenül szolgáló egyéniségének drága értékeit. Ismerteti a tan-
-év lefolyását, az intézet hatóságait, tanári testületet, növendékeinek
névsorát és előmenetelét. Majd az intézet működésének részletezése
következik, amelyből világos képet nyerünk ez egyedüli tanítónő-
képző intézetünk beható tanítva nevelő rnunkáiáról, sok gyakorlati
-érzékkel végzett, életre előkészítő tevékenységéről. Statisztika és a
következő évre szóló tájékoztatás zárja be az évkönyv tanulságos
.szövegét, S.

A. taneszkőzkészités állandóan időszerű kérdéseiről jelent meg
-egy összefoglaló könyv, mely e tárgykör minden részletét - első-
sorban is a gyakorlat szemponfiából - áttekinti. Aki a mai nép-
iskola fejlődési irányát figyelemmel kíséri, az tudja, hogy az iskolai
belső munka mindegyre több taneszközt használ, de nem gyári elő-
.állítésban. hanem házi munkával, sőt a növendékek részvételével
készülnek ezek a taneszközök. Mert a mai módszer tudatosan arra
1örekszik, hogy az ismeretek anyagának összehordásában, rendezé-
sében, az igazságok megállapításában, a megrögzítésben stb., tehát
a- cselekvő munkában minél több része legyen tanítványainknak.

Ez az elv érvényesül Lázár: "A népiskola házi felszerelése"
, -c, most megjelent könyvében, melyet a szerző szerkesztésében meg-
jelenő "Gyakorlati pedagógia kézikönyvfára" c. sorozat X. kötete
gyanánt bocsátott ki kartársaink iskolai belső munkájának segítésére.
A könyv tartaimából kiemeljük a következő részleteket:

1. A taneszközkérdés mai állása népiskoláinkban.
2. Az egyes osztályok házi felszerelésének részletes felsorolása

és ismertetése tantárgyankint.
3. Az iskola egészségvédelmi felszerelése.
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4. A tanterem és az udvar rendje, csinosítása. Madárvédelem.
5. A házi taneszközök beszerzése. gondozása, gyarapítása stb.
Fontosnak tartjuk annak megemlítését. hogya· könyv már a

8 osztályú népiskola tanterve és utasítása szerint készült .
. A tartalomból is látható, hogya könyv minden kartársunkat

kivétel nélkül érdekli, mert hány olyan taneszköz van, amely fel-
tétlenül szükséges, de amit gyári előállításban nem lehet megszerezni,
amelyet más nem is készíthet el, mint maga a tanító (pl. a hely. és
környékísmeret vázlatrajzai és más taneszközei).

A 10 íves könyv ára 3 P. Lapunk olvasói közvetlenül a szer-
zönél (Lázár Károly tanár, Sárospatak) rendelve - lapunkra való
hivatkozással - 2 P-ős kedvezményes áron. kaphatják 1939 szept.
IS-ig. - A valóban sok haszonnal forgatható könyvet azzal az
őszinte meggyőződéssel ajánlhatjuk olvasóinknak beszerzésre, hogy
sok hasznát vehetik munkájukban s helyes tájékoztatást nyernek
sok, az iskolai szemléltetéssel ősszefüggő gyakorlati kérdésben.

Tolnay-Elefánty valIáspedagógiai vezérkönyve a legújabb
tanítási módszerek figyelembevételével készült. Szerzők két kötetben
részletes tanítási tervezetekben és mintatanításokban feldolgozták az
evang. népiskola összes bibliai anyagát. Az első kötet az 1.-11.
osztály, a második a IlL-IV. osztály anyagával foglalkozik. Köz-
vetlen rendelésnél s az ár előzetes beküldésével porlót nem számí-
tunk. A könyvek mélyen leszállított áron kaphatók. Az első kötet
3 P, a második 4 P. Postai befizetési lap (csekk) száma: 26.325.
Cím: Tolnay Pál ny. igazgató-tanító, Nyíregyháza. Levélbeli meg-
keresések ugyanezen címre (Révfülöp, Erzsike-lak) küldendök.

"Religionslehre" c. a. megjelent németnyelvü kisebbségi I-IV.
o. elemi iskola részére szóló egyetemes gyűlés által elfogadott ev.
vallástan. Vértesi után fordította Stráner. Ára 1'60 P. Szegény tanu-
lőknak 30% engedmény. Több évre részletre is Iizethethető. V-VI.
o. részére. Hatz fordításában 0'50 P. - Magyar nyelvű Ev. Vallás-
tan elemi I-;-IV. vagy V-VI. o. részére (4·ik kiadás) Et 1"60 P. -
"Kis énekeskönyv" párhuzamosan német-magyar szöveggel 0'50 P.
Megrendelhető: Ev. lelkész, Magyarboly.

Az 1917. évi október hó 27·én tartott egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvé·
nek 65. pontja az 5. bekezdésében kimondja: "az Országos Evangélikus
Tanítóegvesület felterjesztésére és a tanügyi bizottság előterjesztésére
az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy az Országos Evang. Tanító-
egyesület lapjának, az "Evangélikus Népiskolá'l-nak egy-egy példányára
iskolánként (nem osztályonként) az összes elemi iskolát fenntartó egy-

házközségek fizessenek elő."



HIR E K
D. Kapi Béla püspök 60 éves. Kapi I

Béla püspök augusztus l-én töltötte be
60-ik évét. Lapunk ez alkalommal ősz inte
hálaérzéssel tolmácsolia [ókívánatai! Ö
nagyméltóságának s áldó könyörgéssel
kéri egyházegyetemünk egyházi elnökére
a Mindenható megsegítő kegyelmét. Sze-
retetünk 'és bizalmunk nyilvánításával
emlékezve meg az évfordulóról. apostoli
küldetéséhez továbbra is ió erőt. egész-
séget kérünk az Egek Urától. Igy érez és
köszönti Önagyméltóságát az Evangélikus
Népiskola rnunkásaínak és olvasói nak
tábora.

Megjelent az ••Evangélikus vallástani
tanterv és utasítás" Dr: Gaudv László
hitoktatási igazgató szerkesztésében. E
munka elején magában foglalja a már
korábban megjelent népiskolai utasítást
és tantervet. majd a középiskolák,

tanítóképzőintézetek s iparos és ke-
reskedő tanonciskolák vallástani tanter-
veit és utasításait. A munka ismertetésére
még visszatérünk. Kiadta az egyház-
egyetem,

A Tiszavidéki Egyházmegyei Tanító-
egyesület Mátís Béla elnök vezetésével
aug. hó- 2-án tartotta évi rendes közgyű-
lését Nyíregyházán. A napirend tárgyalása
mellett Kiss Jénos nyíregyházi tanító tar-
tott előadást "Az evangélikus tanító mun-
kája a rozsnyói pedagogus evarigélizáció
tükrében" címmeL Az előadást ismertetjük.

Elnökségi értekezlet. Az Országos
fanítóegyesület elnöke augusztus hó 21-én
Révfülöpre elnökségi értekezletet hívott
össze. amelyen az egyesület időszerű
iolvóügveit és fontosabb kérdéseit tár-
gyallék.

[V[NGÉlIKUS [GYHÁli DALLAMOK
A pestmegyei evangélikus kőzépegyházmegye Tanító
Egyesülete már régebben elhatározta, hogy az elemi isko-
lai egyházi-énektanítás céljaira megjelentet egy kis dalla-
mos-Iüzetet, mely az elemi iskola I-VI. osztályaiban
tanításra kötelezett énekek elő írt dallamait tartalmazza.
Most, hogy az új vallástanítási tanterv és utasítás meg-
jelent. meg is valósította a Tanító Egyesület régi elhatá-
rozását és a dallamokat osztályonként csoportosítva ki-
nyomat ja. Ez a dallamos-füzet kétségtelenül nagy segít-
segere lesz a tanítóknak. de egyben már az elemi
iskolában is szolgálja a gyermekek kottaismeretének ügyét.
A füzet EVANGÉLIKUS EGYHÁZI DALLAMOK cím'en
- az egyházi körökben már elönyösen ismert Garab-
nyomda kiadása - körülbelül szeptember hó közepére

jelenik meg, ára mintegy 40 fillér lesz.
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KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető : dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-intézeti tanár.

Az orgonaépítészet problémái.
lrta : Borgulya Endre szarvasi kántortanító.

IV.
Az alábbiakban néhány vázlatrajz segítségével ismertetern il'

használatos játszóasztal-szerkezeteket.
Az 1. vázlat az eddig legtökéletesebb. legbiztosabb és legtar-

tósabb szerkezetet szemlélteti. Ennél minden kopula külön-külön
csatornéből. friss szél-
lel müködik, ami a
megszólalás pontossá-
gát nagyban emeli.
Visszeszólás, késés
ilyen szerkezetnél
nincs. Ezt a szerke-
zetet az Angster-cég
alkalmazza. Ismerek
20-30 éves orgonát,
amelynek szerkezété-
ben eddig még semmi-
féle zavar nem volt.

A II. vázlat az
ú. n. membrános ját-
szóasztalt szemlélteti,
melynél a kopulák
cs övei egy odatapadó
és eltávolodó bőr-
takaró alá vezetnek.
Ha a kamrában szél
van. akkor az útját
zárja a szélnek. ha
nincsen. úgy átengedi
a szelet. Ezen szerke-
zet kivitelezése sokkal
.olcsóbb, mint az I.
vázlat szerintié, de

nagy hibája is van: a késes. U. i. a szél =1 alakban, a szük
membránon áthaladva. leíékeződik. ami észrevehető késést okoz a
megszólalásnál. Míután a csőben rekedt levegő elvezetésére nincsen
külön gondoskodva, a relé alatt, esetleg a játszóasztal ban a csöveket
1 mfm-es fúróval megfúrják. hogya fölös szél kiillanhasson.· Elég
tartós szerkezet, de tekintve a késést, nem ajánlható.

A Ill. vázlat a "steheres" játszóasztalt mutatja, ahol a kopulák
szélét egy vizszintes szelep elmozdításával engedik be a man. csőbe.
Ha ezt a rnűveletet egy. a IV. ábrán feltűntetett módon, levegő
nyomásával végzik. akkor a technikai működés jó,tartós és meg-
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bízható. De még ilyenkor is egy nagy hátránya van: a késés, amely
miatt az I. vázlat szerinti tökéletességet meg sem közelíti. Fokozza
a bajt, hogy egyes cégek a stehereket kívülről alkalmazott hosszúkás
keskeny Iúvócskák (22-24 szelep jut egy-egy Iúvóra) segítségével
mozgatják, ami a technikai zavarokat erősen növeli. Ennél a szer-
kezet nél gyakori hiba, hogya kopula fordítva működik (rnanuál-
billentyű lenyomásakor a pedálkopula útján pedálmü-síp is meg-
szólal), Nagy hibája e szerkezetnek, hogy érzékeny, szinte féléven-
ként szabályozni kell. Oe a legpontosabb kivitelében is megmarad
a nagy hibája: a késés, melynek egyik oka az, hogy a szél sok
vak-csőbe fut, ami e1-
aprózza és elveszi a
szél erejét, a másik oka
pedig az, hogy a szél
sok üreget tölt és alá-
búvást, törést végez,
amíg célhoz ér. Nem-
rég vizsgáltam meg egy
ilyen 4 hónapos játék-
asztalt, hol a kopulák
fele nem kapcsolt és
a billentvűk nyolcados
ismétlésére a hang nem
ismétlődött, ill. nem
szólalt meg.

Mielött orgonát
építenénk,· oly szak-
érlőhöz forduijunk,a~
az orgona részletekbe
menő technikai kérdé-
sével is tisztában van. Pi-IT
Azután vizsgáljuk meg
egy-egy cégnek több
orgonáját, tudjuk meg, PtI
hogy mikor volt utoljára
javítva, milyen zavarok
léptek fel időközben az
orgonán, alaposan pró-
báijuk ki a megszólalás. az elhallgatás, az ismétlés és a kopulák
pontosságát, vizsgáljuk meg az elhelyezést, valamint azt, hogy van-e
elég kihangzása a sípoknak stb., mert már sok oly művet láttam,
melynek építői az orgona építészet legelemibb szabályaival sincsenek
tisztában, s akik mérhetetlen károkat okoztak az építtető egyházak-
nak és azoknak a kornolv, lelkiismeretes orgonaépítőknek, akik nem
tudtak olyan "olcsók .. lenni. mint szerenesés versenvtársaik.

Záradékul még csak ennyit: Az orgona bonyolult hangszer.
Szerkezetének és történelmének ismerete nélkül nem lehet komolvan
orgonálni. Nem elég, hogy kántorjelöltjeink orgonálni megtanulnak.
Szükség volna az orgona szerkezetének és történetének, Valamint
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irodalmának beha-
tóbb ianiuisára már
a kántorképzés folya-
mán, tanfolyamok
rendezésére, külön
szaklap megindítá-
sára, a kántori teen-
dők elválasztására, a
kántori munka külön
tisztességes jutalma-
zására, továbbá arra,
hogyakántorképzés
ne oedálos harmo-
niumokon, vagy egy-
manuálos elavult or-
gonákon, hanem a
helyzet komolyságá-
hoz méltó 2 manuálos
orgonákon történjék,
orgonához is. alapo-
san értö szakemberek
vezetése alatt.

Hiszem és rem é-
lern, hogy meg tudjuk
találni a haladás elő-
feltételeit és nem vona-
kodunk rálépni a tu-
dás, a haladás és a
fejlődés útjára. (Vége)

-r.
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Folyóiratszemle .
..Musik und Kirche", július-augusztus. - Keller Hermann és

Stier Alfréd írásai azt a kérdést fejtegetik. hogy az evang. egyházi
zene terén vajjon mekkora értéket kell tulajdonítanunk a régibb
időkből ránkmaradt zeneműveknek ? Keller határozottan szembefordul
azzal a magatartással. amelyik minden régi zeneművet értékesnek
minősít. Stier is hasonló nézeten van, ámbár ő nem annyira régi és
új, hanem - sokkal helyesebben - jó és rossz zeneműveket állít
szembe egymással. - Ameln Konrád: "Az evang. korál ritmusbeli
leiegvzésrnódia". Történeti alapon háromféle énekritmus-típus van:
korális, menzurális és ütemes. Ennek megfelelőerr a korálokat is
háromféle módon kellene lejegyezni. A korális lejegyzésmód olyan
énekformát rögzít, amelyik ritmus tekintetében a szöveg beszéd-
ritmusát követi (így kellene pl. a "Mi Atyánk, ki vagy mennyekben"
dallamát feljegyezni). A menzurálís lejegyzésmód már inkább zenei
beosztást követ (ezt kívánia a korálok legtöbbjel. Végül az ütemes
lejegyzésmód a súlypontok teljesen egyenletes elosztása esetében
indokolt (pl. "Mennynek, földnek teremtője"). A cikkben javasolt
háromféle lejegyzésmód párhuzamos alkalmazását gyakorlati szem-
pontból megvalósíthatatlannak látjuk, hiszen a gyülekezeti tagok nagy
többsége rendszerínt még egyféle hangjegyírást sem tud hibátlanul
olvasni. - A .Kirchenchordienst" c. részben Gümmer Pálnak, az
énekhang Iejlesztéséről szóló cikkét olvashatjuk. - Mellékletek :
Söhngen O. előadása az egyházi énekkarokról. továbbá Vulpius 6
négyszólamú korálletétie (a koráldallam mindenikben a második
szólamban van).

A "Zeneközlöny" Kardos Istvánnak "Magyar énekstilus" című
tanulmányát közli 3 folytatásban (jún.-júl.-aug.). Főként a szövegi
és zenei hangsúly egyeztetésének a kérdését fejtegeti. Szerinte nem
mindenfajta zenenél fontos az egyezés, hanem csak a drámainál :
viszont a dal szerű alkotásokban a zene dallamvonalát nem volna
szabad. feláldozni a szöveghangsúly érdekében. Kardos fejtegetései
igen eszméltetöek, .mert a kérdést elsősorban a gyakorlati éneklés
szempontiéből vizsgálja. - Márton Barna: "A gyülekezeti éneklés,
annak hibái, javítása" (iún.viúl.) c. írásában megállapítja, hogy az
énekeskönyv dallam anyagának csupán kis töredéket ismerik és hasz-
nálják a hívek az istentiszteleten; másik nagy hiba az ének elnyúj-
tása ; továbbiak: rossz hangképzés, kanyargatás; befejezésül a túlmagas
intonélásról. a túlerős hangon való éneklésról. valamint a temetések
alkalmával dívó zenei ízléstelenségekről szól. Ugyanezen tárgykörhöz
szól hozzá gyakorlati tapasztalatok alapján a Csiky László tollából
közölt levél is. - Az augusztusi számban vitéz Makláry Lajos "Az
igazi dalosünnepély" címmel a f. é. jún. 24.-25.-iki kassai daIos-
napokról írt beszámolója rámutat arra, hogy ez a dalosünnep ·mű-
vészeti és erkölcsi szempontokból egyaránt sokkal értékesebb volt.
mint a szokásos versenyek. - Senkoly István ..A régi és új férfi-
kari irodalom" című írásában szem beállítja a XIX. századi németes
dalárda-stílust mai kórusszerzőink polifonikus irásmódiával. A cikk
szám os helytelen szemléletet foglalt írásba; köztük legzavaróbb az,

355



356

. hogy mai kórusszerzöink polifóniáját archaizálásnak, régieskedes-
nek érzi. - A júniusi szám hangjegymellékletei közül olvasóink
figyelmébe ajánljuk Szigethv Gyula "Három egyházi kórus" c. művét,
három- és négyszólamú egynemű karra. .'.

A "Katolikus Kántor" júliusi száméból kiemeljük Kerényi János
cikkét. melyben a vidéki énekkarok életére világít rá. Gyakorlati
tapasztalatok alapján úgy véli, hogy fejlődésre főként egyházi ének-
karok képesek; vegyeskar alakításának nem egyszer a falu erkölcsi
felfogása állja el az útját. Az énekkari munkát a legtöbb tanító
ellenszolgáltatás nélkül végzi; módot kellene találni a méltányos
dílazásra (pl. nyilvánítsák népművelési munkánek). Akarvezetők
továbbképzésére tanfolyamokat kell szervezni, G.

*
Hangjegymellékletünk.

Mai számunkhoz csatoljuk a szept.-okt. hónapokra esedékes
4 oldalnyi hangjegymeIIékletünket. Az első oldalon Kárpáti Sándor-
nak, a nemrég elhúnyt evang. zeneszerzőnek "Velünk az Úr'.' c.
négyszólamú férfikarát közöljük.. Közepes nehézségű mű, melynek
szővege a Dt. Ékv. 265. sz. 1. és 4. verse; a reformáció emlékünne-
pére való. - A 2.-3. oldalakon Gárdonyi Zoltánnak a "Míly nagy
a:z Úr kegyelmessége" korál dallamához szerzett előjátékát közöliük,
Ez a kis orgonamű a korál kezdőmotívumán épül fel; nehézségi foka
alig közepes. - Az utolsó oldalon két könnyű kétszólamú gyermek-
kart közlünk Gárdonyi Zoltán tól ; mindkettőnek a szövege a szarvasi
énekeskönyvböl való ("Én Istenem, [ó Istenem" : 211. sz. 1. és 6. v.:
"Szent neved magasztalom, Uram" : 620. sz. 1. v.), G.

Felhívás! Legutóbb szétküldött előfizetési felhívásunkra több
helyről kaptunk beíízetést, amit ezen a helyen is

köszönettel nyugtázunk, de sajnos, még sokan vannak elöíizetölnk
közül most is hátralékban. Úiólag is szeretettel és nyomatékosan
kérjük a hátralékok mielőbbi szíves beküldését, mert nem, tudunk
eleget tenni a nyomdával . szemben fennálló kötelezetfségünknek. Az
előfizetést Ceglédre kérjük csekklapori 42.523. számra. Ugyancsak
kérjük az egyesületi tagsági díjakat Várkonyi Endre pénztárosunk
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