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.Mikor félnem kellene is, én bízom tebenned."
56. zsoltár 4. v.

Az élet úgy tel~ van sötét árnyakkal I Sokszor beleremeg a
szívünk, amint elhaladunk mellettük. Egyik-másik szállást is kér
nálunk s tartós vendégünk akar lenni. Mi tiltakozunk ellene, küz-
dünk, vitázunk velük s mégis beköltöznek szívünkbe a félelmek.

Milyen édes bizalommal néz reánk az iskolapadokból a kicsi
gyermek, s ha veszélyt érez, rajtunk pihenteti meg riadt tekintetet.

Oe mit tégy te, az "erős", a "nagy". ha közel jön hozzád is,
sőt belep életedbe az ijesztő?

Gyermekke kell lenned ismét, lsten gyermekéve I Emeld rá
tekintetedet bizalommal s Iélelmed eltűnik. Erős, bátor. gondnélküli
leszel Krisztus által.

Mikor gyermek voltam s zivataros éjszakán felriadtam. szemem
ha nem is tudta átfúrni a sötétséget, de elég volt. ha hallottam édes-
apám lélegzelvétélét. Mindennél édesebb muzsika volt ez olyankor
nekem. Megnyugodva aludtam tovább, mert tudtam, hogy ő mellet-
tem van. erős és megvéd. Mi okom lehetett volna hát félni?

A reformáció hónapjában vagyunk ismét. Fényeket kutatunk
a sötétben, bátorítást, útmutatást.

Hála legyen az Úrnak, hogy Igéjében örök fény- és erőforrást
adott nekünk!

A világ dicsőíti a maguk emberségéből félelemnélkülieket. Oe
én a hit hőseit kivánom követni. akik a Krisztus keresztjére való
felnézés által lettek rettenthetetlenekké. B. A. d. t.

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

Irta: Horváth Miklós ny. városi levéltáros. (Folytatás.)

A Gvmnaaiologiéban a rektorok névsora végéhez van kiegészí-
tésül írva 2 rektor neve; minthogy működésük ideje megelőzi a név-
sorba írottakat. azért ezek előtt említem őket, az egyik Nodificis



István, ez i600 kőrül volt Győrött rektor, 1632--1634-ben sárvári
tanító, később újkéri, majd kőszegi magyar lelkész volt. A másik
Guttevini József, 1640 körül tanító, Györböl a pozsonyi gimnáziumhoz
hívták.

A névsorban első Laszkay Péter, Pataházáról mint tanílót vitték
be Győr városba 1646-ban. 1650 körül Fodor Pál volt a tanító,
később híres ügyvéd lett. 1654 körül Lentzel-János, lengyel nemze-
tiségű, előbb ferencrendi volt, azután az ev. vallásra áttérvén. dicsé-
reltel végezte a tanítást. 1600 körül Bors Mihály volt tanító, ezt
1669-ben lelkésszé avatták, kajári később innen elüzetve kispéczi
lelkész lett, 106 vagy 112 éves, korában halt meg. Aáchs Mihály
1669-1671-ben volt győri tanító. Elüzése után 1673-ban Farádra
hívták lelkésznek, 1683-ban Thökölyi Imre seregében volt tábori
lelkész. 1681-ben a prot. lelkészeket újra bebocsátották a városba,
Ensel János lelkész mellett Perlaky Dávid volt a tanító, elüzték,
később eperjesi, saiógörnöri, majd osgyáni lelkész lett. 1683-ban
Györ a török ostrom tói megszabaduiván, Szopory András 3 éven át
igazgatta az iskolát. Horváth Márton 1685-ben, Cseh György 1686-
ban volt tanító. Derneterv István 1687-től 3 éven át volt tanító, szor-
galmas, szerény. de beteges. Szántó András 1689-1690 években
volt tanító, később eperjesi tanár lett. Ismét Demetery István állot!
az iskola élén, utána Ladiver János tanította rövid ideig az ifjúsá-
got. Az eddigi tanítókat a Gymnasiológia latinul ludimoderatornak
nevezi. .

Hegyfalusy György a győriek költségén ment ki a vittenbergi
egyetemre, ahol 1692-ben magisterré avatták, visszatérve 1692-től
volt győri rektor. Rektor címet kapott, de konrektora nem volt.
1696-ban nagyvázsonyi lelkész lett. A Hegylalusy idejében tanított
tantárgyakat megismerteti velünk báró Szeleczky Mártonnak 1746-ban
a győriek kérésére írt levele, ebben bizonyítja, hogy amikor 1695-
1697 évbekben a győri ev. iskolában tanult, akkor itt a latin nyelv
ismeretére és művelésére szolgáló' tudományokon kívül logikát, ethi-
kát, történelmet, földrajzot és katechetikát tanítottak, ő maga is itt
rhetorikát, logikát és ethíkát tanult Hegyfalusy rektor vezetése alatt.

1697-1699 években Cserety Mihály volt a győri rektor, Rév-
faluban született 1670 körül, a wittenbergi egyetemen tanult, 1700-ban
lelkésszé avatták, farádi, később nemeskéri lelkész lett.

Torkos András 3 éven át volt rektor, 1699-1702 években, kon-
rektor volt mellette Petróczy István (Payr szerint Ádám), akit Po-
zsonyba hivtak konrektornak, ennek utódja lett Károlyi István. Tor-
kos András Győrött született 1669-ben régi győri nemes családból,
a vitlenbergi egyetemen előadó magister lett, Frarickét Hallében
meglátogatta, 1698-ban hazatérve is levelezett vele és egyik levelé-
ben megigérte neki, hogy győri gyülekezetét is az ő szellemében
fogja vezetni. Lövey Balázst ugyanis 1702-ben szélütés érvén. he-
lyébe Torkos Andrást választották meg lelkésznek. Torkos volt ez-
után a szellemi vezetője a győri iskolában működő fiatal rektorök-
nak, konrektoroknak és segédlelkészeknek. akik később is mint lel-
készek a pietizmus szellemében működtek Dunántúlon, ezáltal Tor-
kos a pietisták atyamestere nevet érdemelte ki. 1737-ben halt meg.
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Torkos András helyett ifj. Aáchs Mihály lett a rektor, a már
említett id. Aáchs Mihálv fia, a wittenbergi és strassburgi egyetem
hallgatója volt, konrektor maradt mellette Károlyi István. Aáchs
Mihály távozása után Károlyi István lett a rektor és diakonus (se-
gédlelkész), később kispéci lelkész és esperes lett. Konrektor volt
Schmidelius János, I710-ben Győrött halt meg, a halotti anya-
könyv szerint érdemes orgonista és az iskolának hiven tanító
konrektora •volt. .

1707-től Tóth Sipkovics János a rektor, 1709-ben Pápára hívták
lelkésznek, később téti lelkész, főesperes, majd püspök lett. 1710-
1'712. években Kis Péter volt a rektor és segédlelkész, Beledre vitték
lelkésznek, innét 1714-ben Nemescsóra. l'711-től konrektor volt mel-
lette Szeniczei Bárány György, ez Halléban 2 éven át hallgatta
Franckét, 1711-ben adta ki Halléban "Oktatás a gyermeknevelésről "
cimű könyvet Franeke után fordítva, ez volt magyar nyelven a nevelés-
tudomány terén az első kézikönyv. '1713-ban Nagyvázsonyba hívták
lelkésznek. A tolna-baranyamegyei gyülekezeteket ő szervezte espe-
rességgé, nagy irodalmi munkásságot fejlett ki.

1712-től 1724-ig V ásónyi -Márton volt a rektor, 1709-1711.
években végezte tanulmányait és itt is adott ki könyveket Franeke
után. 1724-ben Vadosfán lett lelkész. Subrektor volt mellette Fabricius
György, aki később híres ügyvéd lett. 1716-ban konrektor volt ifj.
Bognár György, Halléből és Lipcséből visszatérése után, később a
vázsonvi gyülekezet lelkésze. Konrektor volt Tatay István is, később
györkönyi lelkész. 1724-ben V ásónyi eltávozása után Szászky Tomka
János let! a győri iskola rektora, Jenában végezte tanulmányait,
1731-ben a pozsonyi gimnáziumhoz . távozott, mint kiváló földrajz-
és történetíró szerzett hírnevet magának, Sartorius Szabo János
jénai akadérnikust 1723-ban hívták Győrbe konrektornak, 1724-ben
lelkésszé avatták fel és Nemesosóra ment. Szabó János nevével
végződik a Torkos által összeírt névsor. 1729 körül ismét Győrbe
került konrektornak és újra Nemescsóra hívták meg. Ugyanezen
évben Clement Jakab győri konrektort a szentlászlói gyülekezet
hívta meg lelkésznek. 1729-ben Perlaky Józsefet hívták meg Győrbe
konrektornak, ez a wittenbergi egyetemen több. mint 3 évet töltött,
1731-ben Nemeskerre ment lelkésznek és 1746-1749 években püs-
pök volt. - 1731-1737. években Fábrv Gergely viselte Győrött a
konrekton, majd a rektori és diakonu si hivatalt Torkos András mel-
lett, 1737-ben Vadosfára ment lelkésznek, 1750-ben püspökke válasz-
tották. - 1736-ban Vei gel János győri konrektort Besztercebányára
hívták meg rektornak.

Torkos András lelkész halála után József nevü fiát hivta meg
a gyülekezet 1737-ben konrektornak és segédlelkésznek. nemsokára
rektora lett a győri gimnáziumnak, 1746-ban második rendes lelkész-
nek is megválasztották. 1749-ben a templom és iskola elvélele után
hat hét mulva a soproniak választották meg lelkészüknek, Tanul-
mányait a wittenberzi egyetemen végezte, ahol magisterre avatták,
a theologia mellett fizikával és mathematikával is foglalkozott.

(Vége kőv.)



Elmondotta: Kiss János nyireg;házi ev. tanító. (Folytatés.)
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Az evangélikus tanító munkája a rozsnyol
pedagógus evangelizáció tükrében.

5. A pe d a góg u s c sal á d j a.
A pedagógusnak nincsen magánélete. Soha sincsen ~zabadsága.

Pedagógiai hivatásunkat nem lehet kizárni otthonunkból sem. A
tanító saját otthonában sincs szabadságon I

Mi nem látjuk azokat a szemeket, amelyek bennünket néznek.
A pedagógus házasságkötése nem magánkérdés. Egy szenlügy

számára választ magának egész életre munkatársat.
A pedagógus a szív jogának érvényesülésével szemben az

értelem jogának érvényesülését kövesse.
Pedagógus élettársának lenni tragikus sors.
A férj olyan legyen mint Krisztus, a feleség pedig olyan, mint

az anyaszentegyház.
A Kis Káté a családi áhítat vezérkönyve.
Van-e napi áhitat családi életedben? Ez az alapja a családi

élet boldogulásának.
A fegyelmezés kérdése is könnvebben megy imádsággal.
Bodelschwing imádsággal fegyelmezett: A .kisleánya nem

etette meg a kanári madarat s az elpusztult. A kisleányt nem verte
meg, hanem este a családi áhítatkor így imádkozott: ..Atyám, bo-
csáss meg annak, akinek hibájából elpusztult a kismadér."

Minden házból kihalIatszik valami ebbe a világba. Egyikből
ez, a másikból más szimfónia. Szimfóniát egy hangszer nem adhat
le! Több hangszer szól abban. A család minden tagja egy-egy
hangszer. A te házadból milyen szimfónia haIlatszik ki?

A tanítványok továbbra is követnek bennünket. Eljönnek egé-
szen otthonunkig I

Tanító, mögötted gyermeksereg jár, kísér útadon. Hazakísérnek I
EI mered-e őket vinni otthonodig ? Elmény lesz-e számukra ottho-
noddal való találkozás?

Aki a mi pedagógus otthonunkkal találkozik, elmondhatja-e a
tanítványokkal együtt,

Megtaláltuk a Messiást.
Ezt az előadást valamennyien kőnnyes , szemmel hallgatluk

végig. Annyi igazság, annyi közvetlen élmény fogta meg lelkünket,
hogy csak ezért az egyelőadásért is érdemes volt Rozsnyóra el-
menni.

Megértettük mindannyian, hogya családi élet lehet szárny és
lehet béklyó.

Kedves Tanító testvéreim I Ha most tekintünk bele az evange-
lizá~ió tükrébe, azt keIl látnunk, hogy a pe da góg u s har m ó-

. n i k u s c sal á d i éle ted önt ő fon tos s ágú a m u n k a ere d-
m ény éti II e t ő leg.

6. A p e d a góg u s ker esz t j e .
..Mindenki a más életében keresi a gyönyörűséget.
A pedagógusok panaszai:
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1. Mu n k á n k ide g mu n kal Nem lehet gépiesen végezni.
2. Nem holt anyaggal, hanem élő anyaggal dolgozik. A holt-

anyag ellenállása sokkal kisebb. Dolgozni sokkal könnyebb. mint
dolgoztatni.

3. Tan í tv á n y a igye r m eke k, akik beszámíthatatlan ok és
szeszélvesek, Nem lehet sémákkal dolgozni. A gyermek született
imposztor. ürül, ha megbosszanthalja a másikat. Ez keresztté tud
lenni a pedagógus vállán. Minden gyermek tanítóját született ellen-
ségének tekinti.

4. Sz ü l ö k sok-sok kivánsággal állnak elő.
5. A fel elő ss é g ker esz tj e. A munka nem fáraszt, hanem

a vele járó felelősség I Pl. Egy kirándulás lehet üdítő. De milyen
fáraszto egy nagy csoport gyermekkel I

A biblikus pedagógusnak még külön keresztje is van:
a. Apr ó f é ta s á g ker esz t je. Egy egész életre. prófétaságra

kötelezzük el magunkat.
1. A próféta mindig a jövőben él.
2. A prófétát saját kora mindig félreismeri.
A próféta sorsa. Eltünni névtelenül a nagy semmiségben.
b. Kr isz tus ker esz t je:
Kereszt, szenvedés, megaláztatás nélkül nem lehet Krisztus

nyomában járni.
Ne kerüljük el a kereszt botrányát I
A kereszt arra való, hogy fel kell venni és vinni kell I Csak

addig nehéz, amig vállaidra lJem veszed 1
Jézus megnyugtat. Az Ü igáját kell felvenni. Az igának kis

nyílása van. ü segít viselni.
Krisztus nékem pedagógusom.
7. A pedagógus dicsősége.
A mulasztásnak csak előlről van üstöke, melyet hátulról nem

lehet megragadni.
Nem nagyon látszik a mi dicsőségünk.
1. Társadalmi súlyunk nem olyan, amelyet megérdemelnénk.
2. Hamar elromlik a tekintélye. A végzett tanítványok nem

nagyon ismerik meg tanítóikat.
3. A tanító és a tanítvány lassan egymáshoz öregednek.
A biblia szerint van a pedagógusnak dicsősége, de ez elrejtett.

Nem jár mindenkinek, csak az értelmeseknek és azoknak, akik má-
sokat az igazságra visznek.

A mi dicsőségünk nem fizetés. Ez a dicsőség a mennyben el-
rejtett dicsőség!

A pedagógia neve fel van írva a mennyben I
A pedagógusnak van a földön is öröme.
Mi az öröme a kertésznek? Látja fejlődni, amit el ültetett. Amikor

este végigsétál a kertjén, megpihen.
Ez a pedagógus öröme is.
Nincs nagyobb dicsőség, mint a Krisztus oltalma alatt állni.

Képviselői vagyunk a Jézusnak.
Azonos ez a dicsőség az édesanya dicsőségével, aki saját

vérével táplálja gyermekeit. Sokan későn látják, hogy nem becsülik
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meg az édesanyjuk dicsőségét. Későn becsültem meg édesanyámat!
Az édesanyák boldogan vállalják ezt a dicstelen dicsőséget.

A pedagógus égjen el míg másoknak világít.
Előbb a kereszt, azután a korona. (Vége köv.)

MÚHeLYtJNKBÓL
Rova!vezető: Kuszák István soproni gyakorlóiskolai tanító.

A bibliai történetek tanítása.
lrta : Kuszák István.

"A vallástanitás nehézségei és alapvető szempontjai" cirnu
lapunk mult havi számában megjelent -- értekezésben már megál-
lapítottuk, hogy a vallástanítás az ígehirdetés egy módja s hogy a
vallásóra hasonlít f3z istentisztelethez. Ennek következtében kell, hogy
minden vall ásó ra - Isten ígéjének tisztán és igazán való hirdetésé-
vel - töltse meg a lelket az Örökkévalónak imádatra indító csodá-
latával, ébresztgesse a lelkiismeretet, keltse fel a bűntudatot, indítson
bűnbánatra és erősítsen meg Istennek - a Krisztusban megváltást
szerző - kegyelmében, Ez általánosságban vonatkozik a bibliai tör-
ténetek tanítására is. A bibliai történetek tanításának közelebbi célja
pedig '- a régi utasítás szerint - az, hogy az isteni kijelentésnek
a biblián végigvonuló történetéről - legalább áttekintően - világos
képet nyújtsunk először arra az általános igazságra nézve, hogy az
Isten a világ mindenható teremtője, jóságos gondviselője és nekünk
szetető menrryei Atyánk, azután pedig arra a legfőbb keresztyén
igazságra, hogy Istennek az emberi nem üdvözítésére vonatkozó
tervei és ígéretei a Jézus Krisztusban beteljesedtek. Mivel a Jézus
Krisztus személyére és életére való vonatkozásban olvad össze álta-
lában az egés.?: bibliai történet egységes, szerves egésszé, ezért azok
tanítását az 0- és Ujszövetség összetartozása szabja meg. A két
részt nem lehet egymástól elválasztani. Röviden szólva az evangé-
likus bibliai történet tanítás krisztocentrikus. (V. ő. Uj Utasítás.)

A krisztocentrikusságnak miként való érvényrejultatásával e cikk
keretében részletes en nem foglalkozhatunk. .Erre vonatkozólag igen
értékes gondolatokat találhalunk az Ev. Népiskola 1937. októberi
számában Istenes József kartársunk cikkében. Altalános irányelv
gyanánt azonban elfogadhatjuk azt, hogy a valléstanítás egész terü-
letén, .annak minden vonatkozásában, uralkodó hang gyanánt ki kell
csendüini e hitvallásnak : Isten - a mi jóságos Atyánk - mindent
azért cselekszik, hogy megmentse a bűnös embert. Ezért jelentette
ki magát, ezért ígérte meg s az ..idők teljességében ezért küldötte el
s adta halálra egyszülött Fiát. O az egyedül, aki boldogíthat itt a
földön s aki által örök életet nyerhetünk.

Az Utasítás a 15. és 16. oldalon rámutat "a bibliai történetek
tanításának nagyo ri elterjedt és ajánlatos" módjára s azzal kapcso-
latban megemlíti a módszeres feldolgozásnak néhány szemponfiát.
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'Nyiltan meg kell mondanom, hogy ezzel "a nagyon elterjedt és
.aiánlatos móddal" nem érthetek egyet és nem tudom magamévá
tenni az ennek értelmezésére szánt sorok egyes kitételeit sem. Leg-
-Főképpen azt, hogy már az előkészítés folyamán "megismertetjük a
gyermekekkel az anyagban előforduló szavakat és megtanít juk azok
értelmére". Hiszen ha ezt tennénk, ahelyett, hogy a gyermek érdek-
'lődését felébresztenénk, ill. a történet befogadásához szükséges han-
.gulatot benne megteremtenénk, éppen az ellenkező hatást érnénk
-el, mert ez a szómagyarázat lenne a legjobb melegágya a gyermek
teljes közönyének és figyelmetlenségének. Az "Előkészítés" feladata
itt sem lehet más, mint az, hogy a gyermek tudatában az új isme-
retekkel rokon régi ismereteket felújít juk, illetőleg az, hogy a történet
gondolataihoz, érzelmeihez. hangulatához hasonló gondolatokat,
érzelmeket. hangulatot igyekezünk felébreszteni. A hangulat felkel-
tése után megmondjuk. hogy miröl fogunk tanulni, vagyis kitűzzük
a célt.

Fontos, hogy az előkészítés rövid és tömör legyen. Különösen
röviden végezhetjük akkor. ha az új történet szorosan kapcsolódik
az előzőleg tanulthoz. (Az Utasítás ugyan azt mondja, hogy "a ré-
gebben szokásos rávezetést, kapcsolást tudatosan mellőzzük'": sze-
rintem azonban ez nem vonatkozhatik azokra az esetekre, ahol ~
kapcsolás önként kínálkozik.) Ha a történet alapgondolatának, lénye-
gének megértésére. a benne rejlő érzelmek átérzés ére kissé részle-
tesebb előkészítésre van szükség, a kiindulás motívumait lehetőleg
mindíg a gyermek érdeklődési stapasztalati körébő! vegyük. (PI. A
szegény asszony fillérei - Templomi perselyezés. adakozás - Az
irgalmas samaritánus - Baleset. szerencsétlenség. segítés stb.) (Az
ismeretlen. elvont, vagy átvitt értelmű kifejezését semmiképpen sem
végezzük az előkészítés kapcsán. hanem az elbeszélés folyamán le-
fordítjuk azokat a gyermek nyelvére s - amennyiben arra szükség
lesz - a további megvilágítást. a megbeszélés kapcsán végezzük el,
<Ie akkor sem rideg hangulatrontó szómagyarázat Iorrnájában.)

Sokat vitatott kérdés manapság az, hogy a bibliai történeteket
milyen alakban jelentessuk meg a gyermekek előtt. Némelyek azt
ajánlják, hogy a biblia szavaival kell azokat előadni. Vannak viszont
olyanok is, akik az egyes történetek et töviről-hegyire átgyúrják s szinte
művészi formában tárják azokat a gyermekek elé. Az új Utasítás
erre vonatkozólag azt mondja, hogy "szép. folyékony előadásban,
a' tankönyv szövegéhez a lehetőségig alkalmazkodva" jelentessük
meg az egyes történeteket a gyermekek előtt. Előrebocsátom, hogy
a magam részéről az Utasítás álláspontját tartom helyesnek és célra-
vezetőnek. Ez azt kivánja mindenekelőtt tőlünk. hogy előadásunk
"szép, folyékony" legyen. Erről nem kell sokat beszélnünk. Mind-
annyian tudjuk, hogy a jó előadásnak, melyben az őszinte átérzés
hangja rezeg, amelyen az egyszerűség művészete ömlik el és mentes
minden szinészkedő páthosztói épúgy, mint a rideg értelmességet
fitogtató közönyösségtől, igen nagy jelentősége van a tanítás ered-
ményessége szemponfiából. Aki át tudja élni a történeteket s lelkét
a vallés igazságaitói áthatott lelkesedés fűti, hamarosan megtalálja
az ő egyéniségének legmegfelelőbb útat s módot és kifogástalanul
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meg fog felelni feladatának. Az utasítás másik követelménye erre
vonatkozólag az, hogya tankönyv szövegéhez lehetőségig alkalmaz-
kodjunk a történet bemutatása közben. Ez a kilétel - megítélésern
szerint - .csupán arinyi szabadságot enged meg, hogy nem kell
szóról-szóra a tankönyv szövegéhez alkalmazkodnunk, de semmi
esetre sem engedi meg azt. hogy kénvünk-kedvére megváltoztassuk.
kiszínezzük az egyes történeteket. Újabban u. i. - miként már
említettem - az u. n. valláslélektani irányzat követői amellett törnek
lándzsát. hogy meg kell változtatni, a gyermek számára gyökeresen
át kell dolgozni az egyes történetek bibliai szövegét s úgy előadni,
mert szerintük csak így lesznek azok "élelteljesek, utánélhetók. a
gyermeklelkeket megindítók". Elgondolásuk alapjában véve helyes,
azonban egy dolgot figyelmen kívül hagynak. Azt, hogy az igazi
történet így igen gyakran egészet) eltűnik a mondott történet mögött.
A gyermeklelkek számára valóban élményt nyujtanak, de ebből
- a Iantázie játéka közben született - élményból rendszerint az
hiányzik, ami a legfontosabb: a vallásos' tartalom. A gyermek így
mesének tekinti a történetet. Hiszen igaz, hogy akis .gyerrnek szá-
mára a mese is valóság, de azért mesével - egyedül a képzelőerő
foglalkoztatásával - mégsem lehet előkészíteni még a legalsó fokon
sem a vallásos életre. A mese és hit - Montessori szerint - egy-
mással diametralisan ellentétesek: a mese magában valótlan és a hit
a. valóság érzése, amely az embert kell, hogy halálig elkisérje.
A vallás nem a fantázia produktuma, hanem a legerősebb valóság.

Az· nagyon helyénvaló követelménv, hogy legyen élmény min-
den bibliai történet a gyermek számára, de azt is fontosnak kell
tartanunk, hogy ez az élmény különbözzék minden más történet.
vagy mese szerzette élményföl. A szó legszorosabb értelmében vallá-
sos élménynek kell annak lennie, amelyelsősorban vallásos érzel-
meket ébreszt és vallásos akaratot indít. A vallásos érzelmekről
pedig tudnunk kell, hogy azokban uralkodó a felsőbbrendű lénytől
való függésnek s alávetettségnek az érzése, de ezzel együtt rezeg
a félelemnek, a csodálatnak. a megadásnak, szerétetnek. alázatos-
ságnak, belső odaadásnak, megnyugvásnak, hálának, bizalomnak.
reménynek, az Isten erejével való megteljesedésnek és felszaba-
dulásnak az érzelme is. (V. ö. Komis: Lélektan II. k.)

Már most csupán az a kérdés, hogya bibliai történeteknek
ezt a kívánt hatását (élményszerűségét) az imént említett úton biz-
tosíthatiuk-e egyedül. avagy megvan arra a lehetőség a tanítás to-
vábbi részében, amikor is a történetek tárgyalását, megbeszéléset az
ismert cél állandó szem előtt tartásával végezzük? Szerintem e kér-
dés második részére határozott igennel felelhetünk. Bár egyesek azt
vallják, hogy: "a tanítás mélyenható és gyújtó vallásteremtő mozza-
nata nem a megbeszélésben. hanem az elbeszélés alatti utánalekító,
után élő munkában rejlik." (L. Szele: A népisk. vall. tanítás mód-
szertana. 61. o.) Ha ez tökéletesen igaz volna, akkor a történetek
tárgyalását úgyszólván teljesen mellőzni is lehetne. Már pedig arra
többféle szempontból - főképp a tiszta vallási képzetek nyujtása
szernpontjából - feltétlenül szükség van. Ha az előbbi eljárást vá-
laszt juk és a történetet kiszínezve rnutatjuk be a tanítás elején, akkor
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valóban előáll az a helyzet, melyről Kabisch többek közt ezeket
rnondja : "A dolog legjavának vége van, a~ikor már a megbeszélés
kezdődik ... akik addig éltek, lelkesedtek, a képzelet szárnyán szál-
lottak, egyszerre úgy érzik, hogy most tanulniok kell." Természetes,
hogy így van ez! Hiszen megkapták - bőséges adagolásban - a
nékik legkedvesebb szellemi téplálékot. A szellemi jóllakottság ér-
zése kél bennük, hasonló ez az állapot ahhoz, amikor odahaza a
-gyermek ebéd előtt puffra lakik kedvenc csemegejéből. Dehogyis
kíván már akkor az asztalhoz ülni és levest enni! A gyönyörű
történet élvezése után, amely teljesen hatalmába kerítette s amely-
nek színes részleteit a gyermeki szédületes fantázia még apróléko-
sabban feldolgozott és kiszínezett, hogyan is lehetne további érdek-
[ődésére számítanunk! Kézenfekvő tehát a gondolat, hogy ha azt
.akarjuk elérni, hogy a dolog legjavának a történet elmondásával
.ne legyen vége, (már pedig az előbb említett oknál fogva erre van
szükség) akkor a másik megoldást kell választanunk. A történeteket
.a maguk egyszerűségében jelentetjük meg a gyermek előtt. Nem
vagyok ugyan egy véleményen azokkal sem, akik azt állitják. hogy
.a történetek a maguk bibliai egyszerűségükben hatnak a legjobban,
oe azt tudom, hogy a gyermekek a tankönyv szavaival szépen el-
mondott történeteket is nagy figyelemmel hallgatják. Lelkük érzékeny
lemezére élmény gyanánt vetődik rá, de csak akkor lesz az élessé,
ha a megbeszélés aranyfürdőjében újra előhívjuk. Ha csak egyszer-
kétszer sikerül a tárgyalás közben élménnyé tenni a történetet, akkor
.a gyermek lürelmetlenül fogja várni már később a tanításnak ezt a
részét. mert érzi, hogy most jön a dolog legjava.

A megbeszélés mikéntjére vonatkozólag - búvárkodásaim és
'tapasztalataim alapján - következő néhány gondolat megszívlelését
.ajánihatom :

A történetnek a tankönyv szavaival történt szép, folyékony el-
mondása után mindenekelőtt adjunk alkalmat a gyermeknek a hozzá-
szólásre. Mondják el, hogy mit jegyeztek meg abból, mi ragadta
meg a figyelmüket, mit éreztek. mit gondoltak azzal kapcsolatban.
Ezek a beszámolások még fogyatékosak, rendezetlenek, tévesek is
lehetnek,de értékes alapot nyújtanak a megbeszéléshez. E mozza-
natnal azonban bővebb magyarázatokba ne bocsátkozzunk. mert
ezzel csökkentenétik a további érdeklődest. A tárgyalás folyamán a
történelet szakaszokra (gondolatcsoportokra) osztva értelmezzük. Itt
utalok az Utasításnak eme szavaira: "Amikor is elmondjuk a szer-
ves egészet alkotó történetet végig, ha annak megtanulása több órát
vesz is igénybe. Későbbi órák tárgyalása során csak azt a szakaszt
mondjuk el: mely soron következik." Ugya tartalom megértetéséf.
mint a szövegben leírt sasorok között kifejezett gondolatok és
érzelmek felszinre hozatalát mindig a gyermekek tevékenységének
bevonásával végezzük. Nem kell tartanunk a gyermekek kérdezős-
ködésétöl. Bár ezt a tanterv - előttem 'érthetetlen okból - úgy
'tünteti fel. rnint "a tanítást veszélyeztető, nem kívánatos kísiklást."
Nem helyeselhetern ezt a felfogást. Szerintern minden vallásórának
olyan formát kell öltenie, hogy az, az áhítatos hangulat mellett, sza-
\badságot is biztosítson a gyermekek számára. Igen természetellenes
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volna, ha mi nem így járnánk el. Mennyi megoldatlan lelki konfliktus;
lenne az eredménye ennek a gyermeki lélekben! Es mennyi tévedés,
torz vallási ismeret! Ha nem akarjuk, hogy a gyermek külső hatal-
mak és rajta kívül álló tényezők mozgatott babúja legyen csupán,
hanem ellenkezőleg: a saját érzéseinek indításából, saját lelkének
kielégülését kereső egyén, akkor fogadjuk meg a tanácsot: "Esz-
méltessétek gyermekeiteket és szabadítsátok fel a kérdezésre s min-
den nyugtalan kérdésükre megfeleljetek !" Velük vizsgáltassuk a tör-
ténetben leírt esernényéket, cselekedeteket s velük kereslessük az
ősszefüggéseket. Ahol csak alkalom kínálkozik. készlessük őket el-
mélkedésre, összehasonlításokra, ítéletek alkotására. Adjunk alkalmat
nekik arra, hogy mindazokat a gondolatokat, érzelmeket elmond-
hassák, melyek a történet egyes részeivel kapcsolatban lelkükben
megjelentek. A tárgyalás folyamán. van helye annak, hogy egyes
vonások, részletek kidolgozásával, helyzet és korfestéssel elősegítsük
a történet megértését, átérzését. Itt kerül sor arra, hogy pl. ezt a
szürke mondatát a történetnek: "Isten készített egy szép kertet
Edenben s oda helyezte az első emberpárt, Adárnot és Evát", meg-
gazdagítsuk, életteljessé tegyük azzal, hogy elképzeltetiük : milyen
lehetett az a kert, melyet Isten készített. Milyen bársonyos volt a
füve, hogyan bólingatták a tarka virágok, hogyan kínálgatták a fák
ízletes gyümölcseiket I Mennyire szerethette az Isten az embereket,
hogy ilyen széppé tette lakóhelyüket! (Stb') , .

Máskor meg a történet szereplői cselekedetének indító okait
kerestetjük, vagy eszrnéltetiük a tanulókat azokra a belső folyama-
tokra, külső körülményekre, melyek az illető eseményt szűkségkép-
pen megelőzték. Vagy pl. .amikor az Isten segedelmének nagyszerű-
ségét, ill. az Istentől megsegített ember tökéletes boldogságát akarjuk
szemléltetni, 'utánéletní : először eleven színekkel megrajzoljuk, el-
képzeltetiük a nyomort, a szükölködö állapotot. hogyannál jobban
meglássák a segedelem nagyságát s a megsegített ember boldogságát.
(Pl. József történetének tárgyalása folyamán összehasonlítást tétetünk
József legnyomorultabb és eszményi állapota között. Az ókútban
mezitelenül, nyomorultul, halálfélelmek között vergődött stb. Egyiptom-
ban pedig rriint biborruhás. aranyláncos nagy úr ölelheUe keblére
atyját és testvéreit.) A megértést . és átérzest tárgyak, képek, jele-
netek, cselekedetek szemléltetésével, magyarázó és illusztrativ rajzzal'
is elősegítjük. Bármit szernléltetünk. bármit képzeltetűrik el, mindig
kapcsoljuk azt a történet gondolataihoz, érzelmeihez. hangulatához
s ne felejtsük el, hogy ennek is, mint tanításunk minden mozzana-
tának, közelebb kell vinnie a tanulókat a történet 'alapeszméjéhez,
illetőleg a vallástanitás általános céljához. A tárgyalást lehetőleg úgy
irányítsuk, hogy külön szómagyarázatra ne legyen szükség. Ha mégis
akad elvont kifejezés, akkor rokonértelmű szóval, körülírással, vagy
az életből vett valamely helyzet feltüntetésével (de semmiesetry se
definicióval) tegyük azt világossá. A gondolalcsoport tárgyalása után
az illető rész tartalmát számonkérjük. A felszínre hozottlgazsézokat
illetőleg ne mi, hanem a gyermek' fogalmazza meg. Az is helyes,
ha azokat a tárgyalás közben a történet hősének a szájába adjuk s
rnint az ő nyilatkozatát kérjük számon. Ha a történetet így végig-
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tárgyaltuk, mégegyszer előlről elmondjuk, vagy elrnondaljuk, hogy
ismét összefüggő egészben lássák azt.

A történet elmondatása után - a tanítás harmadik részében -
közös beszélgetéssei állapítsuk meg a történet alapgondolatát, lé-
nvegét, a benne rejlő vallási (erkölcsi) igazságot s alkalmazzuk azt
a gyermek életére, hogy az számára is zsinórmérték lehessen.
Gyakran nincs is itt szükség már különösebb utalásokra . mert az
alkalmazást már a tárgyalás folyamán elvégezte a felébredt lelki-
ismeret. Ilyenkor leghelyesebb. ha azokat a gondolatokat, melyek a
megbeszélés folyamán mint vallásos érzelmek kiformálódásai állottak
elő, beleszőjjük egy rövid áhítatos imádságba, vagy kilejezzük az
alapgondolatot egy odaillő szentírási idézettel.

Végezetül csupán annyit, hogya bibliai történetek tanítása nem
akkor lesz eredményes, ha a gyermekek jól el tudják mondani az
egyes történeteket és tanulságokat. hanem akkor, ha azok hatása
megmutatkozik magatartásukon, cselekedeteikben s egész életükben.

Új Utasítás és tantervünk a régi tükrében.
Ida: Buli Sándor tanító. Vásárosfalu.

Új irényitásokat, eszméket átvenni és a gyakorlatban megvaló-
sítani nem könnyű feladat. Különösen nehéz akkor, ha a megvaló-
sitast nem előzi meg előkészítés. ha nincs átmeneti idő s ha a régi
eszméknek már hosszan szolgálatában állottunk.

Az evangélikus tanítóságnak az a része, amely az 1911-ben
megjelent Handel-Bancsó : Tanterv és Utasítás alapján tanította
szerető odaadással a Hit és erkölcstant, ugyanazon tananyagot más
célkitűzések alapján természetszerűleg nehéz munkával is nehezeb-
ben fogja végezni. Így volt ez az 1925. évben, illetve 1932. évben
megjelent Tanferv és Utasítások a népiskola számára életbelépésekor.
amikor pedagógiai szemináriumok. továbbképző tanfolyamok, vezér-
könvvek serege igyekezett az új tanterv lelkét a tanítóságbe oltani.
Folyik ez a munka ma is, élénk bizonyításául annak, hog y máról
holnapra az élet nagy változtatásokat megvalósítani nem enged s
még a nagyszerűnek állított elgondolások is formálódnak. változnak
a gyakorlati élet vésője alatt.

Ez a megállapítás állott a 27 évig érvényben volt régi tantervre
s áll új tanterv és utasításunkra is. Foglalkozni kell új tantervünkkel.
meg kell ismerni szellemét, elgondolásait. tárgyilagosan rá kell mu-
tatni hibáira is. Ha a régi és új vallásoktatási útmutató kat össze-
vetjük, máris nagyon sok irányítást kaphatunk.

Egész röviden rámutatok a két tanterv különbségeire a célkitű-
zésben. a módszerben, az anyagban, a segéd- és vezérkönyvekben
s végül a vallásoktatóról vallott felfogásban.

Uj Utasítás és tantervünk a régi tanterv Hit és erkölcstan
kifejezése helyett mindig vallástanról beszél. Ezzel akarja kifejezni.
hogy nemcsak hittant, nemcsak erkölcsi fogalmakat. hanem többet
kell a vallástanítónak tanítani: vallást. Régi tantervünk szerint a
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bibliai történetek tanításának általános célja: "a főbb vallásiés
~al!ásos erkölcsi igazságok megismertetese és elsajátíttatása." "A
vallási és erkölcsi igazságokat elvontságuknál fogva nem taníthatjuk,
ezért szernléltetiük ezeket bibliai történetekkel".

Így ir régi tan tervünk s vallja még, hogy az a jó tanító, aki
ezen igazságokat tanulságképpen a történetekből kivonia, illetve a
gyermekekkel kivonat ja. (Hándel-Bencsó : Tanterv és Ut. 64. old.)

Magasabb célkitűzést is jelöl ezen régi tanterv, különösen a
felsőbb osztályok számára az Ap. cselek. 4 r. 12 verse alapján: a
krisztocentrikusság elvét.

A két célkitűzés közül - megfelelő vezérkönyvek, útrnutatások
hiánya miatt - inkább az első valósult meg s így lassankint tényleg
erkölcstani példatárrá lett a biblia. Tanítottuk pl. Jézus csodáját,
amikor ötezer embert megvendegel. (Az újabb fordítások szerint
négyezret.) Célkitűzés, rávezetés, előkészítés, a .történet elmondása,
tárgyalása, az alapeszmének tanulságkénti levonása, számonkérés
voltak a módszeres tanítási egységek (L. 66-73 oldalon.) Mivel
azonban itt újból hangsúlyozza a régi tanterv, hogya történetet a
benne foglalt jgazságért tanítj uk, megemlékeztünk Isten kenyéradó
gondoskodásáról. (Megszaporítja az elvetett magot.) Beleszőttük a
takarékosság, a hálaadás szükségességét. (Összeszedett kenyérdarab.
Jézus hálaima után szegte meg a kenyeret.) Megróttuk a Jézust
hallgató, megelégített embereket, akik kiréllvá akarták tenni a földön,
de nem tették azzá szívükben. Bibliai idézetek, egyházi ének tette
színessé tanításunkat. Ime, így tanítottuk a bibliai töriénetet a Handel-
Bancsó : Tanterv és Utasítás alapján. (Az egyes szakaszok tárgyalá-
sánál más és más erkölcsi szernléltetésre is alkalom adódik, így pl.
Jézus a pusztába vonul. Ott is felkeresi a vágyó népsereg. Miért ?
Ehezik, szomiúhozzák az élet kenyerét, italát. Testi és lelki kenyér
adója Jézus stb. stb.) .

Régi tantervünk külön célkitűzést adott minden vallástani tárgy-
nak s pl. a bibliatanítás célját két oldalon is tárgyalta. Ezzel szem-
ben új Utasításunk féloldalas velléstanítási célkitűzését talán így
fogalmaznatommeg : Neveljük a reánkbízott gyermeksereget Isten
fiaivá, a Krisztus egyházának élő tagjaivá.

Ha más a célkitűzés, más lesz a tanítás módja is. A soproni
alsó egyházmegyei tanító egyesület közgyűlésén Gyarrnathv Dénes
rábaszentandrási lelkész érdekes és értékes előadásban világította
meg a bibliatanítás módiát, követelményeit. (Előadásának csak gon-
dolatmenetét közölhetern, de ez is rávilágít állításomra: az új tan-
tervvel meg kell indulni a vallástanitás reformjának; ami azonban
a lelkészi kar valIástanításban való résztvétele nélkül nem történ-
hetik, mert csak Így ismerhetjük meg elgondolásaikat, követelmé-
nyeiket.) Ime az előadás rövid vázlata: A népiskolai vallásoktatás
azonos az igehirdetéssel. A vallástaníló legyen tudatában az Ige,
az lsten szava lényegének. A reformátorok, Luthertól a mai nagy
igehirdetökig Istent azért magasztalják." mert beszédét örök öröm-
képpen nekünk adta. A Biblia mindig kihangsúlyozza, ha az Ur
szavát említi. Isten országának nagy korszakait rnindig Isten szava
vezeti be.



Mikor Isten cselekedetét a Biblia a legtökéletesebb szóval
akarja jelölni, így szól : Az Ige (a szó) testté lett. Igy lesz Isten
minden beszédének végső célja és teljes tartalma: Jézus és így lesz
Krisztus minden szava Isten beszédéve.

Isten beszédének szívügye a megigazítás. Ez cselekedeteinek
célja. Ez alapon leszünk bűnösökból Isten gyermekei. Isten beszéde
parancs, itélet, kegyelern egyszerre, de a íőhangsúlyt a kegyelem
szaván találjuk. Igy azok, akik Isten szavát megértik, az ítélő és
parancsoló szóból is örömhírt, kegyelmet értenek.

Ez alapon lesz a tízparancsola.t is evangéliommá. Jézus példát
adott.a törvénynek evangéliumkénti hirdetésére. Sajnos, mi, szószéki
és iskolai igehirdetők teljesen ellenkezőt cselekedtünk: az evan-
géliomot, az újszövetséget is törvénnye változtatluk.

Tanításunk emberi bölcseséget keresett az újszövetségben is.
PI.: A tékozló fiú tőrténetél törvénnyé tesszük (tiszteljétek atyátokat,
szeressétek a jó társaságat a rossz helyeit), halait Jézus evangélium-
nak adta: Isten vár bennünket bocsánatával, ha igazán megtérünk.

Isten szava rnindiz cselekedetet is jelent és ez a cselekedet
mindig csoda. Isten cselekedetét ne feitsük ki a csodálatosság gubó-
jából, hagyjuk meg a természetes ember előtti érthetetlenségben
(bolondságban). Isten cselekedete mindig magasan az emberi értelem
felett szárnyal, mindig más, mint azt emberi értelem gondolja, mindig
evangéliurn.

. Ime egy előadás nem is dióhéjban. de mogyoróhéjban össze-
suritett vázlata világosan igazolja, hogya ma vallásoktatása nem
lehet erkölcsi igazságok tanítása, nem lehet jó és rossz megkülön-
böztetése. Evangélikus vallástanításunk megváltozolt célkitűzése
megváltozott tanítási módszert is követel, mint feljebb is kifejeztern.
Pl. az előbb emlitett: Jézus enni ad a népnek c. evangéliumot Gyar-
mathy Dénes lelkész előadása során a következőképpen tárgyalta:
I. a történet elmondása (felolvasása) szómagyarázat, II. a megértett
szavak, fogalmak alapján a történet egésszé alakítása. Itt mutatunk
rá, hogy rendkivüli, emberileg érthetetlen esemény történt. Ill. Isten
a biblia népével cselekedett akkor hatalmasan, ma velünk is jósá-
'gos és kegyelmes. Rávezetjük a tanulót: Isten a lélek üdvéért sok-
sok csudát cselekedett, itt az emberek testi nyomorúságának meg-
szüntetését cselekedte csudálatosan, megmagyarázhatatlanul ... Ha-
talmas és kegyelmes az Úr. .. IV. Ami akkor történt, az ma is
megtörténik. Számtalan útja és módja van. Akkor áttörte a maga-
teremtette természeti korlátokat az ember megmentésére, örüljünk,
hogy szeretete erre hajlandó volt. Kérjük bizalommal: Mindennapi
'kenyerünket add meg nékünk ma... Az egyes fokozatok közül
tehát hiányzik a rávezetés, (Ezt a régi tanterv sem kívánta meg az
idő és tárgyban távol eső történeleknél.) Új tan tervünk az anyagnak
-elsőbbséget ad a módszer előtt, míg a régi nem az anyagot, hanem
az eszmei igazságot tartotta fontosnak, ami a történetből kihozható.

Találkozik a régi és új Utasítás a tanulság kifejtésében. Dávid
és Góliát történetének alapeszméje a régi Utasítás szerint ez: ..Amint
Dávid bízott az Istenben és ezért az Isten őt megsegítette; úgy az
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Isten (általában) megsegíti mindazokat (nemcsak Dávidot), akik
őbenne bíznak." (1911. évi tanterv 71. old.)

Ezt úi Utasításunk szinte szóról-szóra így fejezi ki: "Amint
Dávid bízott Istenben sisten őt megsegítette, úgy lsten általában
megsegíti mindazokat, akik őbenne bíznak. (1938. évi Ut. 16. old}

Azonosságok vannak tehát a két tantervben a módszerben
és a célban is.

De mivel vannak nagy eltérések is a két tanterv között, két-
szeresen nehéz az új követelményeket megismerni annak a vallás-
tanítónak, aki a régi tanterv módszerébe beleelte magát. Minden
egyes tanítandó bibliai történetet, kátérészt módszertanilag letárgyaló
vezérkönyv nélkül, bukdácsolva fog tanítani a két tanterv útmuta-
tásai között a tanító, annál is inkább, mert az új tanterv még a
réginél is rövidebb utasítást ad. A régi tanterv utasítása 37 oldalt,.
míg az újé 8 oldalt tesz ki. (A szorosan vett vallástani utasítás.
anyagát értem) A káté tanítás menetére nézve Utasítésunk pl. a
következő útmutatást adja:

"Hogy a részletes munkabeosztás menete világosan álljon
előttünk, lássuk a mai evangélikus vaJJáspedagógiai körök úiabb-
útmutatását e téren. Ez az u. n. katechetikai három lépésben nyer
kifejezést: 1. Az anyag közlése (elöterjesz'tése) és megérteiése. 2.
Feldolgozása, megbeszélése és elsajátíttatása. 3. A gyakorlat irá-
nyába való beállítása." Nem tehetek róla, de bevaJJom, hogya
vallaspedagógiai körök ezen újabb útmutatását felette kevésnek
érzem egy gyakorlatlan, fiatal tanítónak arra, hogya megjelölt 3·
lépés alapján a kálét tanítani tudja. Mind a három katechetikai fok
bőséges megvilágosítása is szükséges a megérletéshez. Annál is
inkább, mert más a törvény (tízparancsolat), más az apostoli hit-
vallás és újra más a Miatyánk módszertana. Nagyon üdvös lenne,
ha folyóiratunkban a biblia és káté tanítás médszerét. tananyagát
feldolgozó cikkek segítenének könnvebbé tenni az új Utasítás alapján
folyó vallásoktatás!.

Régi tan tervünk különbséget tesz az osztolt és az osztatlan
iskolák tananyaga között. Míg az osztatlan iskolában az 1.-11. osz-
tály 12 történetet tanult egy évben, a ilL-IV. osztály pedig 15-15·
történetet két éven át, addig az új tanterv nem különböztelve meg
az osztott és osztatlan iskolát, az 1. o.-nak ll, a IL-nak ll, a Ill-nak
22 (1) és a IV. o.-nak 23 (1) történelet ir elő. Ha a 1Il.-IV. osztályt
az osztatlan iskolában összevontan tanítjuk s az A évben a Ill.,
a B évben a IV. o. tananyagát tárgvaljuk. akkor is az egyik évben
7, a másik évben 8 történet a munkatöbblet a régivel szemben.
Nem veszi tekintetbe tehát az új tanterv az osztott, a részben osztott
és az osztatlan iskola vallástani óraterve közötti nagy különbségeI.
Nekem osztatlan iskolámban az 1.-11. o.-ban ll/2, a IlL-IV. o.-ban
21/2 óra áll rendelkezésemre, tehát összesen 4 óra a hat osztályban,
míg a kéttanítós részben osztott iskolában a. hat osztálynak 8 vallás-
tani órája van, ugyanannak a tananyagnak az elvégzésére, amire
én csak fele időt fordíthalok. S még ez a vallásteni 4 órám is 25
perces tanítási félórákból rakódik össze. Régi tantervünk előír! anyagát
maximumnak tekintette. A "kevesel, de jól" elvét kihangsúlyozta.



új tantervünk ezzel szemben az osztatlan iskola lúlterhelését még
jobban fokozta.

Megemlíthetem még a tananyaz érdekességeként a régi tan-
tervból hiányzó két ószövetségi történetet: Jeremiást és EzsaiásL
Ezsaiás próféciája 66 részböl, Jeremiás könyve 52 részből, Siralmai
5 részböl állanak. Kézi- és tankönyveink e két próféta történetet
nem tárgyalják. Melyik rész itt a tanítandó ? Ezzel szemben kimaradt:
a régi tantervben előírt példázat az irgalmas samaritánusról.

Régi lantervünk állít fel kivánalmakat a tankönyvekkel szemben.
A 79. oldalon érthető nyelvezetet. helyes és szép fordítást, ragasz-
kodást a biblia szelleméhez követel. Nem engedi meg a kézikönyv-
ben a rávezetésül, elökészítésül szánt magyarázatot, mert ezt vezér-
könyvbe valónak tartja.

Uj tan tervünk a tankönyvekröl, segédkönyvekről ily formában,
utasítást nem ad, de bőven foglalkozik a vallástanító személvével.
Fökövetelménve, hogy az ne a maga vallásosságát, hitélrnényeit..
felfogását adja át az ifjúságnak, hanem Isten igéjét és az egyház'
tanítását. _

Ez a helyes szempont. mert egyéni szempontok szerint végzett
valléstanítás csak a hitélet meglazulását, a szektásodásl készítheti elő.

Általában új Utasítás és tantervünkből. éppen úgy, rninf a
régiból is megállapíthatjuk, hogy a tiszta Ige tanítását akarja minden
utasilásával szétsugározlatni, minden célkitűzésével szolgálni. Ezért
kötelességünk az új tantervek betűjébert és szellemében megismerni,.
mert csak így válhatik valléstanítói munkánk megújult reforrnmun-
kává, az örök, szent Utasítás: a Biblia szolgálójává.

,
EGVEStJLETI ELET HIVATALOS. RÉSZ
Elnöki és főtitkári jelentés a dunántúli ágo hitve evang.
egyházkerületi tanítóegyesület 1939. évi közgyülésére.

Grieszhaber Endre Henrik igazgató, elnök,
Kertai János igazgató, főtitkár.

Mint más években, ezúttal is egy - az evangélikus népoktatásügy minden
ágát hű tükörben bemutató - széles látóköri felölelő jelentés készült a fenti cím
alatt. A saitó korlátozását szabályozó kormányrendelet intézkedései miatt sajnos;
csak kivonatosan közölhetiük az értékes jelentést. (Szerk.)

Az 1. pontjában a jelentés vértanúhalált halt hőseinkről emlékezik meg s
örömének ad kifejezést, hogya drága magvetés áldását, 'országunk - meg nagyob-
bodásáben - ez évben már megérhettük.

Kiemeli továbbá, hogy az országgyarapítás új véréldozetot is követelt, de mi
tanítók örülhetünk annak, hogy az úi hősök között vannak olyan leventék, akike!
a mai tanítónemzedék nevelt hősies kötelességteljesitésre,

Áldott legyen az Ö nagy áldozatuk, melynél nagyobbat és dicsőbbet a megyar
haza népének boldogságáérl senki sem hozhat és áldott legyen mindörökké az Ö
mennyei magasságokba röppent. megdicsőült magyar lelkük I

Meghalt tanítóbajtársak és tanügybarátok. Eltávozott az élők sorából az örök
éle! honába: Schrantz Mihály, Bagics Lajos. Tüskés István, Csányi Lajos, Korniéthy
Károly, Szentívánvi Sándor, Mészáros Sándor, Klenner Teofil, Szauerwein Jakab,
Németh György.
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Valamennyien hűséges közvitézei voltak annak a nemes ügynek, melynek
bordozóivá szegődtek. Van közöttük lévita-kántortanító, ahi így három embernek a
terhét hordozta szeretettel, odaadással.

A Mindenható áldó kegyelme tegye csendes megpihenésse síri álmukat. Sze-
retteiknek pedig adjon vígasztaló erőt a megpróbáltatás és gyász nehéz óráiban.

Elköltözött még dr. Domján Elek, liszakerületi püspök, aki az evang. tan-
'Ügynek és tanítóságnak melegszivű, őszinte Iöpésztora volt és aki boldog volt, ha
tanítóságának barmikor és bármiben segítségére lehetett.

Váratlanul ment el az élők sorából Kárpáti Sándor, a soproni képzőnknek
áldott lelkű tanára, akinek igen sokan tanítványai is voltunk. Mozgékony, fürge
-ember volt, aki Iéradhetatlen művelője volt zenei kulturánknak akkor is, amikor
nyugalomba vonult. Az ifjúságnak őszinte szívű atyja és barátja volt, aki meg-,
értette vágyait, törekvéseit és szivesen segített ott, ahol annek szükségét látta.

Siratjuk Horváth Béla csikvándi lelkipásztort, Schneller Istvánt, a neves peda-
gógust és írót, Torkos Lász!ó tanári és költöt, dr. Szabó István egyházközségi fel-
ügyelőI. akik megértő, segíteni készséges pártlogói voltak minden tanítói érdeknek.
.Áldott legyen közöttünk az O ernlékezetük is!

Nyugalomba vonultak. Rövidebb, hosszabb tanítói áldásos tevékenység után
a jól megérdemelt nyugalomba vonultak a következők: Böite Sándor Somogyvámos.
Marth Péter Györköny, vitéz Széles Béláné Rein Sarolta Györkönv. Kiss József és
-Gra] Samu Sopron. . I

Kiss Józse! évek hosszú során át egyházkerületi tanitóegyesületünk lelki-
ismeretes, kötelességtudó, pontos Iöiegvzőie volt. Marth Péter a Tolna-Baranya-So-
mogyi egyházmegyéhez tartozó Siovidéki Tanítói Körnek. Gra] Samu pedig a Sop-
'roni Felső egyhm. tanítóegyesületnek volt kiváló, agilis, fáradhatatlan elnöke. Mind-
hárman szerény, zajtalan, de önzetlen, áldozatkész munkásai voltak a magyar
tanítói közösségnek.

Fogadják valamennyien hálás szívünknek meleg köszönetét és ama áldás-
kívánságunkat, hogy a jó Isten tartsa őket évek hosszú során át ép testi-lelki erő-
ben szeretteik boldogságára és a mi igaz, őszinte örömünkre.

Dr. Kapi Béla püspök urunk 60 éves. Áldott lelkű Főpásztorunk ezévi aug.
hó l-én érkezett el munkás életének hatvanadik éviordulóiához.

E nap ünnepe nemcsak szeretteinek, egyetemes' egyházunknak, kerületünk-
nek. sokféle egyesületnek, társadalmi alakulatnak. hanem így közvetve egész ma-
-gyar nemzetünknek is! Nemes egyénisége. különleges iőpásztori karizmái és meg-
értő emberszeretete hozza magával, hogy Őnegyrnéltóséga előtt vallasfelekezeti kü-
lönbség nélkül minden magyar ember tisztelettel és szeretettel meghajol!

Dr. Kapi Bélával evangélikus egyházunk lelki életének egy egészen új,
ragyogóan fényes korszaka vette kezdetét, Sok volna mind eisoroini a beláthatat-
lan munkamezőket, melveket munkatársai előtt feltárt, hogy összeszedhesse ezekkel
a szétszórt, már-már veszendőbe ment lelki értékeket.

Mindenfelé új templomok épülnek, eklézsiák keletkeznek és fiatal apostolok
'Iéradhetatlen ügybuzgósággal járják a szórványokat, hogy összeszedjék és kévékbe
kössék az aratásra váró gabonát. Osi intézeteink 'egészséges szellemmel telítődnek.

Jóléti intézményeink könnyeket törölnek és az eltünt gond nyomán boldog meg-
nyugvás ül ki az eddig fáradt arcokon, Az egyesületi élet száraz csontjai megele-
venednek és pezsdülő élet lüktet a kicsinyek gyülekezetében. az ifjúsági-o leány-,
legény-, nőegyesületben, énekkarokban stb.

Külön mély tisztelettel. soha el nem múló hálával és rajongó szeretettel hajol
meg ez ünnepi napon Őnegvméltósága előtt az evangélikus tanítóság, mert szent
meggyőződése, hogy nemeslelkű Főpásztoréban egy ízig-vérig .őszinte tanítóbarátot
bír. aki a tanítói hivatást és rnunkát mindenek Ielett igen nagyra értékeli, magát a
tanítóságot pedig a leghívebb munketársénak. édes testvérének tekinti és aszerint
szívböl' szereti.

Kérve kérjük a Mindenhatót, hogy tartsa Onagyméltóságát még évek hosszú
során át töretlen elkotó erejében. testi. lelki készségével, szerettei boldogságára,
egyházunk ielvirágzására, nemzetünk diksőségére és az evang. tanítóság és tanügy
-örörnére és javára!

Kitüntetések. Rózsa János. pápai igazgató kartársunkat a Vkm. körzetí iskola-
Telügyelövé nevezte ki.

Eisele Frigyes soproni kartársunkat a Julián Iskolaegyesület eredményes ma-
gyarnyelvi oktelásáért elismerő oklevéllel tűntette ki.



Az erre vonatkozó adataink hiányosak, mivel a közgyűlési jegyzőkönyvek ben,
és elnöki jelentésekben részletesebb adatokat nem találtunk. Ugy tudjuk, hogy még'
többen vannak, akik ilyen kitüntetést kaptak. Azt meg határozottan éllítiuk hogy
még igen sokan érdemeltek volna e tekintetben kitüntetést. Tiltja azonban a meg-

'szokott tanítói önérzet és szerénység, hogy ezért folyamodvány-féle formában törtes--
senek. Azt eiánlanók a Juliéri [skolaegyesületnek, hogy- erre vonatkozólag más-
módhoz Iordulion. Van egyházi és vilá. i hatóságunk, melv közvetlenül ismeri az
illető tanító ilyenirányú önzetlen munkáiát. Tegyenek hívetelból erre nézve javas--
latot a tanító tudta nélkül. Akkor sokkal értékesebb lesz. Es nézzék meg jól. hogy
kinek adnak a magyar nyelvű eredményes tanításért kitüntetést. mert ha olyan is.
kapja. aki ezért bizony nem sokat tett, de sorrendet akarnak tartani. akkor a ki-
tüntetesnek nincsen értelme. Ha mégis kitüntetés is akarja ezen rnunkáját elismerni
és méltányolni. szívesen vesszük. ha az ilyen igazságos. méltányos és nem lealézó, ,
Mert egy régen elavult könyvvel ezt a munkát [utalmazni elemista gyermekhez, de
nem tanítóhoz méltó.

Kertal János kőszegi igazgató a Vasvármegyei Általános Tanítóegyesület által
hirdetett pályázaton harmadik díiat, Bánó Ádám nemescsói igazgató pedig dicsérő
elismerést kapott.

A hetedik fizetési osztályba kinevezettek a következők : Böite Sándor somogy-
vámosi, Horvay Árpád gyönki, Magyar István Ielpéci és Grieszhaaer Endre Henrik
majosi kartérsek.

Régi vágya ment teljesedésbe az evang. tanítóságnak a mult év őszén, ami-
kor Somogyí Béla Egyetemes Tanügyi Bizottságunk előadója lett. Neki ez méltó
kitüntetés. nekünk pedig boldog öröm, mert tudjuk. hogyanépiskolai ügyek ezentúl
megfelelő szakember kezére bizettek. Segítsük elő eme nehéz, végtelenül [cntos
munkáját valamennyien azáltal, hogy az egyes kerületek minél tökéletesebb jegyző-
könyveket, ezek pedig minél pontosabb adatoket tartalmazzanak, melyből minden
lelkiismeretesen összeállítható.

Ugyancsak boldog öröm számunkra, hogy az Egyetemes Tanügyi Bizottság
elnöke dr. Kaoi Béla püspök úr Önagyméltósága lett. akiben a tanügy és a tanító-
ság egy igazi jóbarátot és nemeslelkű pártfogót talált. A Mindenható tegye áldottá
eme működését is.

Turóczy Zoltán győri lelkész Nyiregvházéra választatván, a tiszai egyház-
kerület püpöke is lett. Mí ebben a kerületben szegényebbek leltünk. Hisszük, hogy
távozásával sem vesztettük el nemes, jó szívét és bizonyára mostani elhivatásában
is az marad számunkra, aki mindíg volt: hűséges megsegítőnk minden egyházépítő
és nemzetrnentő munkánkban.

Lelkészi és püspöki beiktatásán személyesen nem vehettem részt, hanem
megkértem egyházkerületünk tanítóságának képviseletévei Weltler János győri igaz-
gató baitársunket, akinek eme fáradságáért ezúttal is hálás köszönetet mondok.

Süle Sándor Kertének. Szász András pedig Mencshelynek monográjiájával
nyert díjat. Szívből köszöntiük a falukutatás terén ilyen szép eredménnyel dieseked-
hető munkatársainkat.

Tanitceauesiúeiee tevékenysége. Egyházkerületünk területén kilenc egyház-
megyei tanítóegyesület tevékenykedik. Ezeknek keretében ismét kisebb körök fejte-
nek ki élénk egyesületi munkásságot. Ha figyelmesen végigszernléliük azt a heróikus
munkát, mely így az 'evangélikus tanítóság soraiban megnyilvánul, csak a leg-
nagyobb hála és dicséret hangján állapíthatjuk meg, hogyegyházkerületünk tanító-
sága hivatása magaslatán áll és minden téren kifogástalanul teljesíti sokféle el-
köteIezettségét.

Külön kiemeljük Gyarmethy Dénes lelkipásztor előadását a vallástanítást
érintő kérdésekről. Sajnos, nincsenek meg a legszükségesebb vallásoktatási vezér-
könyvek. De még megfelelő kézikönyveink sincsenek minden vallástani anyaghoz.
Ezen bajosan is lehet segíteni, mert aránylag csekély az ev. tanítói létszám és így
nem rentábilis· a könyvek kiadása. Mégis meg kellene hoznia Egyetemes Egyházunk-
nak ezt az éldezetot. Magantőke éppen a rentabilitás miatt ilyenre nem vállalkozik.
Ha azonban az E. E. erre nézve megfelelő díjazás mellett megbízást ad hozzáértő·
szakernbereknek. avagy pályázattal keres megoldást, nem is olyan nagy költséggel
elő lehetne állítani ezeket a vezérkönyveket.

Egvhézkeeüleíünk.fanítóságe a.z....emliteiLelfiadásokon.és.gyakorlati tanításokon
kívül szerepelt még a különféle más tanítói alakulatokben. pedagógiai szemináriu-
mokon és összejöveteleken.

Poliüzalion-e a tanító? Az idei képviselőválasztásokkal kapcsolatban több·
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'tanító kellemetlen helyzetbe került és sok egyéb körülmény mellett ez is arra kész-
tet. hogy felvessük a kérdést: vajjon politizálion-e a tanító '!

Tanítógyűléseken az utóbbi időben mind gyakrabban hangzik el tanítói sére-
lernként. hogy nálunk Magyarországban a húszezer főnyi tanítóságnak nincsen par-
lamenti képviselete, A Felsőházban senki sincsen. az Alsóházban elvétve akad csak

-egy-egy tanító-képviselő. holott van a tanítóság soraiban szép számmal odavaló.
rendkívül képzett. az egyetemi katedrára való tudós. kiváló szónok stb. A népsze-
rűség is megvolna. hiszen látjuk, hogy akárhány társadalmi egyesületben sok tanító

.Iövezéri szerepet tölt be teljes megelégedéssel. A küllöldön pedig akárhány helyen
tekintélyes számú tanítóképviselő ül a parlamentben és számottévő tényezője az
ottani politikai életnek,

Hogy mindezek dacára a magyar tanítóság politikailag ,nem érvényesült.
.annak egyedüli okát abban kell látnunk. hogy nem is akar! komolyan. mert nem
tudott eggyé lenni az elindulás alaoieltételében. nevezetesen abban. vajjon foglal-
kozzék-e a tanító politikával, vagy sem. Bizonyára figyeli a hatalmon lévő kormány
célkitűzéseit és intézkedéseit a tanítóség. Ha ezen megfigyelés és összehasonlítás
során arra a konkluzióra jut. hogy a korrnánv szándékai és intézkedései tiszták,
nemesek és a nép javát szolgálók, tehát gyakorlatilag célravezetök, akkor egészen

'világos a tanító helye. Minden lehetőséggel. szóval és tettel ezt a kormányt fogja
támogatni és minden tehetségét ezen korrnány célkitűzéseinek fogja szentelni. Ha
azonban ennek az ellenkezőjét észleli. akkor sem léhet hangos ellenzéki. korrnány-
buktató agitátor, hanem szerényen Iélrealló. csendes figyelője az időnek és esemé-
nyeknek.

Tanító azonban sohasem teheti káros következrné nyek nélkül azt, hogy ma
ennek, holnap már annak a pártnak a csatlósa. A mi egyszerű palástunkat ne

.fricskázhassa senki. A miénk bármilyen egyszerű, de mindíg mocsoktalan, üde
tiszta legyen!

Kisebbségi kérdés. Dunántúl elég tekintélyes számban vannak német közsé-
gek, azért az Ú. n. kisebbségi kérdés közelebbről érdekli az itt működő tanítóságot.
Különösen az evangélikus tanítóságot. Az itt élő tanítóságnak még külön rnissziója
is van magyar nemzeti szempontból. Ezt érezzük és tudjuk.

Ugy érezzük, joggal tiltakozunk itthon a kisebbség elnevezés ellen. Magyar-
országon kisebbség soha nem volt és így tulajdonképpen ma sincsen. Voltak és

'vannak ma is más nyelven beszélő, tehát más nemzetiségi magyar honpolgárok,
kik minden vonatkozásban egyenlő rangú és jogú testvérek voltak a Vereekenél
bejött és -vérrel áldozott magyaroknak. A világon mindenki tudja, aki csak akarja,
hogya magyar nemzet testében élő sejt lehetett kivétel nélkül rnindenki, akinek a
szíve dobbanása eggyé lett a nemzet szívveréséveI.

Uiabban mégis bizonyos nyugtalanságról beszélnek, mely az elégedetlenség- .
nek, a hálátlanságnak és hűtlenségnek lehetne az előjele és amely éket jelentene
a magyar és német honpolgárok között.

Mi, akik élénk figyelemmel kísériük német népünk minden megnyilatkozását
,és állandóan annak ütő erén tartjuk a kezünket, úgy érezzük, hogy ez a nép még
nem tántorodott meg. Igenis megtántorodhatott néhány lelketlen, fizetett agitátor. de
maga a józan német nép ma is hű és értékes eleme ennek a nemzeti közösségnek,
Nem szabad elhamarkodottan ítéletet mondani és sárral megdobálni magát anémet
népet, melynek egy rövidlátó része, kicsiny töredéke ma még egy szivárvány után

'fut, de amelyet holnap már könnyen a megfelelő helyes irányba lehet terelni, ha
megértéssel. türelemmel és testvéri szeretettel ragad juk meg a kezét. Nem szabad
túlzott veszélyt látni, ha itt-ott lázas nyugtalanság jelentkezik felelőtlen, izgága
elemek aknamunkája nyomán.

Azoknak a türelmetleneknek pedig, akik arról panaszkodnak, hogy nálunk a
magyarosítás egy lépést sem tesz, azt feleljük, nézzenek széjjel nyitott szernmel ji
központokban és hasonlítsák össze a multat a jelennel. Csodákat lognek látni. Es
ez a természetes fejlődés. az egészséges állapot. Majd eljő az idő, amikor ezekből

.a központokból a magyarosítás úgy atteríed a perilériákre, mint a napsugarak érlelő'
melege. Egyedül mi tudjuk, hol. mit lehet és hogyan kell tenni!

Szakkérdések. Az elmult esztendő legfontosabb tanügyi eseményei közé szá-
mít mindenesetre, hogy megjelent az úi Evangélikus Tanterv és Utasítás. Röviden,
tömören, de világosan jelöli meg az útat, melyen az evangélikus tanítóságnak járnia
kell. hogya kellő eredményt elérhesse. A rövid vallástenítési utasítást majd annak

'idején felváltja egy önálló rnunka, rnely bőségesen ellátja a tanítót jótanáccsal.
'Maga az anyag bősége pedig lehetővé teszi mindenki számára, hogy iskolája élet-
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'körülménvei szerint kiválogassa azt, amit fontosnak és célravezetőnek ítél. Nehéz
.helyzete van természetesen mindíg az osztatlan és részben osztott iskola tanítóinak.
Bíznunk kell azonban különleges leleményességökben, rnellyel át tudják hidai ni a

'végrehajtás során mutatkozó nehézségeke!. '
Az egész munka Somogyi Béla körültekintö, lelkiismeretes és kíváló szak-

értelemmel végzett munkásságát bizonyítja, melyben osztoznak azok, akik e nehéz
Jeladat teljesítésében hűséges munkatársai voltak ..

Megjelent az ú. n. kisebbségi iskolák új tanterve is. Sok előnye mellett igen
sok hiányaira is lehetne mutatni. Talán lőérderne, hogy belátja az e területen mű-
ködő tanítóság végtelen nehéz helyzetél és a lehetőséghez képest segíteni óhajt
azáltal, hogy az anyag kiválasztásában és elrendezésében bizonyos szabadságot ád.
Nem tudja azonban ennek dacára mentesíteni a tanítóságot és magát a növendék-
.sereget sem az óriási anyag terhétől.

A rni gyakorlati felfogásunk szerint a magyarosításnak más útakon kellene
rnegpróbálkoz nie. A mostani helyzet szerint gyermekeink nagyon sokféle kifejezést
tanulnak, rnelyre soha az életben, a mindennapi beszélgetés során szükség nem
lesz. Viszont azt a két-háromezer szót, rnelyre naponként szükség volna, a népiskola
'tantárgyai körében nem találja meg. Felesen terheljük meg a gyermek agyát olyan
szókinccsel, melyet használni nem fog, és amelyet éppen ezért emlékezete rövid
idő mulva kivet, Ugy gondolunk ezen segíthetni, hogy gyakorlati szakemberek által
állitanank össze azt a néhány ezer szót, rnely a hétköznapi beszélgetés során elő-

'fordul. Ezeket osszuk meg megfelélő arányban az egyes osztályok között, ezeket
gyakoroljuk magyar beszélgetéasel. míg gyermekeink így szépen, könnyedén és
szívesen elbeszélgetnek.

Fontos újítás az, hogya most következő tanévvel megszűnik a IlL-IV. osz-
-tályban fl természetrajz, gazdaságtan és háztartástan, mint különálló tantárgy és
beleolvad a beszédértelemgyakorlat anyagába. Az így megtakarított időt pedig a
helyesírás és nyelvi magyarázatok fokozottabb gyakorlására kell fordítani. A tan-
meneteket ebben az értelemben át kellett dolgozni és a munka ennek értelmében
fog lelclyni. Ezzel egyidejűen pedig a részben osztott népiskolák 1.-11. osztályában
a heti óraszám egy-egy órával emelkedik.

Ezen tantervi változás talán az első jelentékenyebb rész az úi tanterven, mely-
nek a gyakorlati szakern ber eddig is nagyon sok hibáját, hiányát látta, de amelyet
-csak dícsérni lehetett. Nekünk azonban már most egy kéresünk lenne: gondoljanak
akkor a falu különleges adottságaira. Gondoljanak az osztatlan és részben osztott
iskolákra. És nyúljunk végre a hóna alá az elviselhetetlen nehézségekkel küzdő
osztatlen és részben osztott iskola tanítóságának. Az osztatlan iskola eredményének
'fokozásával íokozzuk tulajdonképpen magyar nemzeti népkulturánkat.

A tantervvel szorosan egybetartozik a tanmenet kérdése. Elismeriük, hogy
minden iskolának vannak különleges adottságai. Mégis gyakorlati felfogásunk az,
'hogy pl. az osztatlan iskolák között nem lehet olyan nagymérvű eltolódás, hogy egy
általános tanmenetet közösen ne használhassanek. Dunántúl osztatlan evangélikus
népiskolái, avagy részben osztott iskolái egészen bátranhasználhatnének egy közös
tanmenetet. melybe még mindíg beledolgozhatja rriinden iskola a helyi körülmények-
'nek megfelelő változásoka!.

Úgy érezzük. hogya nyolcosztályos elemi népiskola gyakorlati ·keresztülvitele
Tövidesen meglesz. Szükségessé teszi ezt egyrészt az a körülmény, hogya vissza-
-csatolt területeken az eddig is megvolt. Oe szükségessé teszi maga az idő is, mely
égetően sürgeti a nyolcosztályos népiskolák általánossá tételét. Hisszük, hogy ezzel
'sok kellemetlenség megszűnik és talán megszűnik a legtöbb helyen az osztatlanság is.

Főiskolai tanítóképzésünk lassan-lassan közelebb jut a valósághoz. Immár
Két liceumi osztály lesz az idén, és a régi gárda elvonul. Mindíg kétség fogja el
lelkemet, ha arra gondolok: vajjon jókor hozték-e a főiskolai tanítóképzést. Vajjon
nem késtek-e el vele. Ha az úi generációnak megfelelőbb anyagi ellátásáról időben
nem gondoskodnak, nagyon félő, hogy a főiskolák nem fognak a szükséglethez
mérten benépesedni. Mert aki rááldoz ma tíz esztendőt egy pályára, az ennek meg-
'felelő ellenértékét is akarja maid tudni.

Annyi bizonyos, hogy előre örül a szívünk soproni intézetünk újjászületésé-
nek. A jó Isten segitse a vezetőséget, hogy az új épület olyan lehessen, aminőnek
elgondoljuk lélekben.

Ismételten rámutattunk arra, hogya szaklelügyelet mennyiben vált be 'a gya-
ikorletban. Most is hangsúlyozzuk. nem gondoljuk ezt ilyen formában végleges
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intézménynek, mert lehetetlen volna, hogyaszakfelügyelők ilyen íelelősségteljes
munkát úgyszólván minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül lássanak el.

A helyes megoldás csak az lehet, hogy az ískolafelügyelők oldassanak fel a
kötelező tanítás alól és külön státusszal, megfelelő anyagi ellátással bízassanak
meg nagyobb körzetek állandó látogatásával.

Azt azonban nem tudja az érdekelt tanítóság megérteni, hogy az ő létszé-
mában és az ő rovására rnenienek bele a hetedik fizetési osztályba, A hetedik
fizetési osztályért az érdekelt tanítóság egyénenként sokféle munkamezőn vérzik és
azért teljes joggal várhatja, hogy ezt ennek az értékes munkájának a honoralására
fordítsák

Mind kevesebb baj van a vázlatokkel. Hallatszanak ugyan még itt-ott pana-
szok az e tekintetben való túlzások mietl. Általánosságban azonban a kérdés meg-
nyugvással megoldódott Az igazságos szemlélő látni fogja, hogy nem a vázlat,
hanem a lelkiismeretes előkészület a fődolog.

Több gondot okoz ma a fogalmazás, helyesírás és nyelvi magyarázatok keze-
lése. Készséggel elisrneriük annak rendkívüli fontosságát, hogy mindenki tudjon
helyesen írni és helyesen ki tudja magát fejezni. Az új rendelkezés is ezt célozza.
azért igyekszik ennek megfelelőbb időt biztosítani. Hogyan jusson azonban a két-
szeres eredményhez felényi idő alatt a kisebbségi tanító? A kisebbségi tanítónak
ugyanis felényi idő alatt kell magyarul és németül ugyanehhez az eredményhez
eljutnia.

Anyagi ügyek. Anyagi ellátásunk még mindig nem jutott a teljes megnyug-
váshoz. Minket nemcsak a íizetéscsökkentések érintenek, hanem több olyan sérelem
is, mely más tisztviselőnél nincsen meg. Szorgelmazzuk tehát a csökkentések teljes
megszüntetését és az eredeti javadalom nak teljes visszaállítását Az érdekelteken
mindenesetre sokat segített a családi pótlék felemelése, bár itt is csalódás érte a'
többgyermekes szülöket. A feleség még ma sem egyenlő értékű etelüntetben a
gyermekkel.

Fiatal tanítóbajtérsaink anyagi ügye szinte siralmas. Ma is a sokféle helyettes.
kisegítő, segéd stb. helyzet mellett mikor gondolhat végleges, rendes ellétásra. El-
mulnak az évek és gondterhes arccal jár-kel a tetterős fiatalság. Szüntessék meg
az osztatlanségot. szüntessék meg a túlzsúfoltságot. hozzák meg a nyolcosztályos
elemí népiskolát és a kérdés gyökeresen rendezve lesz. Erre kell fedezetnek lenni
egy kulturállamban.

A korrnány illetékes körei részéről biztetast kaptunk a kéntori sérelem orvos-
lására is. Meg is próbáltuk, hogy mozgassuk e kérdésnek végleges rendezését.
Sajnos, ez a kérdés is megállt a bizonytalan helyzetre való tekintettel. Kilátásba
helyezték ugyan, hogya kirívóbb sérelmet majd előbb orvosoliák, de úgy érezzük.
ez igazságtalan és méltánytalan is lenne. Ez olyan kérdés, amit egységesen és
gyökeresen kell elintézni. Nem lehet egyesek nek adni, a többitől pedig továbbra is
elven ni. A kantori javadalom elvételével évi 5-6 rnillióval lettünk szegényebbek
Hol van még egy tísztviselőosztalv, mely, ennyit áldozott volna! Pedig ha meg-
szüntetlék volna az álláshalmozást, nem kellett volna azt tőlünk elvenni. Várva
várjuk, ki lesz az a nemes jobb lélek, aki ezen segít. _

Az értékegység-ügy sincsen még elrendezve, Nem vagyunk kicsinyesek. Ma
is átlagosan kettő pengót vesztünk egy-egy értékegység mellett, ha többet nem. Ez
is egyénenként 1-2 százas.

Meglepett bennünket az OTBA intézménybe való felvélel. Akik vidéken
eddig is hallottunk és láttunk, nem tudtunk érle lelkesedni és örülni. Két baj van
itt. Sokat fizelünk és úgyszólván semmit sem kaphatunk. A vidéki orvosok sem
lelkesedhetnek értünk, hiszen csekélység. amil egy-egy lag után kapnak. A vége
tehát az lesz. hogy fizetjük majd az OTBA-t és fizetjük majd az orvost, akit igénybe
veszünk. Nekünk falusiaknak ismét régen rossz! Kettől kellene szorgalmazni : az
OTBA ne legyen kötelező. Csak az legyen tag, aki ennek előnyél is látja. A másik
pedig: szabad orvosválasztás. Ezek nélkül az egész OTBA számunkra Szent László
pénze.

Rendezést nyert a nyugdíjjárulék is. Helyeseljük a százalékos hozzájárulást,
mert hiszen régen is így volt és igazságosabb is. Nem helveselhetiük. hogy különb-
ségei tesz állami és nem állami lanítók közt. Mi a [árulékot 40 éven át fizetjük,
állami kartársaink csak 35 évig. Az államiak egy és fél százalékot, mi pedig kettő
és fél százalékot fizetünk. Igaz, hogy ebből egy százalék esik a Kecskeméti Árva-
házra. Ez a leher azonban aránylalan sok. '

Kevesen váltják ki a Máv kedvezményt. Itt is külömbséget tesz az állam
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állami és nem állami tanitók között, Németország a Krelt durch Freude (erő öröm
által) mozgalom által mennyit juttat ifjúságának és lakósságának, az kiszámíthatatlan.
Ne szűniünk meg szorgalmazni a tanítóság és i!júság kedvezményes nyári kirándu-.
lásait, akár csekély díjért, akár ingyen, mert hiszen ez ma kétszeresen rontos kérdés.

Általános tanítój sérelem a VII. fizetési osztályba való bejuthatás nehézsége,
szinte lehetetlensége. Evek óta látszik itt a visszafejlesztési tendencia.

Sajnos, évről-évre maradnak vissza olyan kiváló tanítóbajtársak, akiknek
minden tekintetben jogos igényük lehetne a hetedik lizetési osztályra. Akiszorultak
száma ma már olyan nagy, hogy szinte ijesztő, így a legtöbben hiába reménykednek
évről-évre. Pl. magából a T. B. S. egyházmegyéből 12 felterjesztés ment. Ez arány
szerint aj': érdekelt tanítóság száma kb. 70 és csak 8 került bele.

Nem lehet elintézési mód megnyugvással az sem, hogy az: aki eredményes
munkássága után három évet eltöltött a VIlI. fizetési osztályelső lokozatáben. havi
15 pengő kerpótlékot kap. Kétségtelenül ez is valami, de nem jelenti a VII. fizetési
osztálynak jogait. Erdemes, kiváló tanítótestvéreink ezt érdemlik. nem pedig egy kis
anyagi kérpótlást.

Mi az eléren Iennálló sérelem megszüntetésére csak egy alkalmas módot
tudunk, mely azután megszünteti a protekciónak mindeniéle válfaját és megszünteti
az illetékes magas hetóságunk óriási íeitörését : tegyék ezt az 'osztályt is autorna-
tikussá. Aki pedig nem teszi meg lelkiismeretes hűséggel iskolai és iskolánkívüli
rnunkáiát, azt csapiák ei. Nem való az tanítónak!

Különfélék. Uj Egyházi Törvényeink értelmében általában mindenütt meg-
alakultak a különléle bizottságok és presbitériumok. Megnyugvással állapíthatjuk
meg, hogy ezekben a tanítóság az eddiginél szélesebb képviselethez és jogkörhöz .
jutott. Rajtunk tanitókon múlik, hogya megrelelő őrhelyén olyan lelkiismeretes rnun-
kával álljuk meg helvünket, rnely bennünket méltóvá tesz a nagy bizalomra és a
legközelebbi alkalommal még több bizessék ránk.

Külön hálával adózunk azoknak, akik ott is megaiéndékozták a tanítóságot
bizalmukkal. ahol a tanító nem hivatalból tag. Ez bizonyítja, hogy egyházunk ma
már mindig jobban és jobban értékeli egyházépítő tevékenységünket és a tanító ban
egy fontos tartó oszlopot lát.

Szeretettel' közlöm tanitótestvéreimmel. hogyegyházkerületünk tanítósága az
eddigi két tanító képviselő helyett már az idénfől kezdve négyet küld ki a kerületi
közgyűlésre, kiknek utiköltségeit és napidíjait az egyházkerületi pénztár viseli.

Ennek figyelembevételével az idei kerületi gyűlésre jogosult képviselőt kül-
deni: Vasi-közéu, Gvör, Zala és Veszprém Ha ez a sorrend így rennmarad, akkor
a következő évben képviseletet küld: Somogy, Kemeneselia és Tolna-Baranya-
Somogy. Mínden egyházmegyei tanítóegyesület egy képviselőt küld, Tolna-Baranya-
Somogy kettőt nagy számarányánál Iogve. A sorori lévő egyesületek "mindig meg-
találhatók a kerületi .közgyűlés jegyzőkönyvében. . ..

A lelkész és tanító konferenciákat idén Püspök Ur Onagyméltásága egészségi
állapotára való hivatkozással kénytelen volt lemondani. Bízunk abban, hogya ió
Isten visszaadja Önagyméltósága teljes testi épségét, hogy továbbra is teljes oda-'
adással végezhesse azt a szent munkát, mely számára mindig öröm és egyedüli
boldogság volt. ' ,

Önagyméltósága idén is rendelkezésére bocsátja az evangélikus tanítóságnak
a Leszakító Naptárt, mellyel iskolai egyházépítő munkánket tökéletcsebbe tehetjük.

Minden tanítótestvérünknek ligvelmét ezuttal is relhívjuk a Szövetség, az
Eötvös-alap és a Kalász Rt. meleg pártolására. '

Jogos büszkeséggel tekinthetünk Evangélikus Népiskola c. hivatalos lapunkra,
melv minden tekintetben megállja helyét és az aránylag csekély létszámú evan-
gélikus tanítóság szellemi értékéről tanúskodik. Ezt a kedvező helyzetet azonban
csak úgy tudjuk fenntartani, ha ebben a nehéz munkájában anyagilag, szellemileg
állandóan hűségesen támogat juk. Gondoskodjunk tehát az ejőlizelési díjaknak pontos
belizetéséről, mely nekünk csak egy kis utánjárást ielent. Es amennyire csak lehet,
adjunk szellemi anyaget is tanítói lelkünk gazdag tárházából.

Megnyugvással' szemlélhetiük révlülöpi üdülőnk fokozatos rejlődését is. Az
elmult évben eszközölt nagyobb átalakítások igen jól beváltak. Az ennek nyomán
majd lokozatosan emelkedő bevételeket még íokoznunk kell és akkor bizonyára
megvalósul régi vágyunk, hogyatanítóság arra szoruló beteg tagjait részben tel-
jesen ingyen, részben pedig igen csekély díj mellett üdültethessük. Most, sajnos,
csak kevés tanító testvürünk van abban a helyzetben, hogy az aránylag nem sok,
de mégis tekintélyes összegű ellátási dij mellett üdüliön és pihenjen.
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Az Üdülő ben még igen sok tennivaló van, hogy mind alkalmasabbá tegyük
és még jobban kihasználhassuk. Ennek teljes befejezése után kerülhet sor arra,
hogy jövedelmét egészében, vagy részletében a létesítendő Gyógyház megvalósi-

"táséra Icrdítsuk, Annyit addig mindenesetre meg kell tennünk, hogy legalább meg-
felelő telket biztosítsunk. Támogassuk továbbra ís a Gyógvhéz gondolatát azzal az
intenzítással. arnilyennel ezt az első évben megkezdellük.

Ajánlatos az új Egyházi Törvények egy példányát a beírá si díjak terhére az
iskolai könyvtár részére beszerezni. Ezúton is felhívjuk Tenítótestvéreink szíves
lígyelmét két fontos rendelkezésére. Az egyik szerint a tanítói mellékloglalkozást az
egyházegyetemi elnökség engedélye nélkül nem vállalhat. A másik szerint pedig a
tanító házasságot csak megfelelő műveltségű és feddhetetlen életű ev. vagy ref.
nőve! köthet és ehhez egy' hónappal előbb engedélyt köteles kérni az illetékes
esperestől.

Beszerzésre és így támogatásra ajánljuk vitéz iéklei Görnbös Gyula tanító-
testvérünk által összeállított ilycirnű munkáját: Liturgikus rend ... kéntori szolgálat.

Szeretett Tanítótestvéreink !
A rendelkezésünre állott hely nem engedi, hogy még szárnos olyan kérdésre

is kiteriediünk, mely foglalkoztatja a tanítóságot és amelyet állandóan napirenden
tartunk a különiéle egyesületekben, tanügyi sajtóban és amelyek rnélyen gyökeret
vertek minden tanítóbaitársunk lelkében. Mi csak a legiontossabbakat szedtük egy
csokorba.

Ha figyelmesen mérlegre tesszük a mai világnézeteket, végeredményként mind
ide vezet vissza: Szeressed Istenedet és felebarátodat, mint tenmagadat.

Ezt az evangéliumi szeretetet hirdessük iskolákban és azonkívül éz ezt gya-
koroljuk és gyakoroltassuk, hogy egy jobb kor hajnalhasadásához érkezhessünk
népünkkel.

Szivből köszöniük most is tisztlársaink hűséges bajtársi támogatását, tanító-
testvéreink szeretettelies bizalmát és kérjük a beterjesztett elnöki, Iötitkári jelentés
tárgyalését és elfogadását.

Meghívó.
A dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerületi Tanítóegyesület

1939 október 4-én d. e. 8 órai kezdettel Kőszegen a leányegyesület
termében tartja rendes évi kőzgyülését, melyre az egyesület összes
tagjait és a tan ügy iránt érdeklődőket ezennel tisztelettel meghívom.

Tárgvsorozat : 1. Az egyházkerületi Lelkészegyesület és egyház-
kerületi Tanítóegyesület közös áhítala a templomban. 2. Elnöki meg-
nyitó. 3. A kegyelet adójának lerovása. 4. Üdvözlések. 5. "Gyakor-
lati fogások a földrajztanításban ... Előadó: Lengyel Ferenc székes-
fővárosi gyak. el. isk. tanító. 6. "A tanító a szebb magyar jövendő
szolgálatában." Előadó: Szász András mencshelvi kántortanító.
7. "Az egyházi énektanítás módja," Előadó: Kertai János, kőszegi
igazgató tanító. 8, "A vallastanítás az elemi népiskolában ... " Elő-
adó: Gyarmathy Dénes, rábaszentandrási ev. lelkész. 9. Az elnöki
jelentéssei kapcsolatos javaslatok járgyalása. 10. Niederland Vilmos
pénztáros jelentése. 11. Esetleges indítványok. 12. A kőzgyűlés be-
rekesztése. Hímnusz.

Maios, 1939, évi szeprember hó 12-én.
Grieszltaber Endre Henrik igazgató, elnök.

Jegyzet. Szállásigénylők azonnal forduljanak a kőszegi elemi népiskola igaz-
gatóságához azzal. magánháznál. vagy szállóban kivánnak-e elhelyezést és hány
éjszakára. Kedvezményes Máv. jegyekért pedig azonnal jelentsék igényüket a püs-
pöki hivatalnal a kiindulási állomás és lakhely megjelölésével. Kiállítási díjra
csatolandó postabélyegben 70 fillér. Közgyűlés elötti napon választmanyi ülést tar-
tunk d. u. 6 órakor az evang. népiskolában, melyre az egyesületünk és az egyház-
megyei tanítóegyesületek tisztikarát tiszteletlel meghívom.
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HIR E K

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

Kórusok a reformáció emlékünnepére.
Lapunk eddig megjelent hangjegyrnellékletei közül az alábbi-

akat használhat juk fel a reformáció ernlékünnepére.
A). Egynemű karok.
1. ,.Erős vár" (Korál, Hamar Gy.) 3 szól., 1935. X.
2. "Hős Krisztusunk szólít minket" (Kerál, Hamar Gy.) 3 szól.,

1935. X.
3. "Maradj velünk" (Monk), 3 szól., 1936. V.
4. "Tarts meg, Urunk, szent igédnek" (Kerál, Gárdonyi Z.) 3

szól., 1936. VII - VIlI.
5. "Semmit ne bánkódjál" (Schulek I.), 3. szól., 1939. V-VI.
B). Férfikarok.
6. "Ha Krisztus maga oltalma" (Hamar Gy.), 4 szól., 1936.

VII- VIlI.
7. "Maradj velünk" (Monk), 4 szól , 1936. V.

Értesítés. Értesítjük kedves olvasóin- 1
kat, hogy a kormánynak az időszaki
sajtótermékek terjedelmére kiadott ren-
delkezése lapunkra is vonatkozik s már
e számunkat is közelről.érinti. Ezért mai
számunktói kezdve - további inlézke-
désig - az EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA
is csökkentett oldalszámmal jelenik meg.
Fogadják olvasóink és előlizetöink e
rendelkezést, mint a korrnány előrelátá-
sának ielét megértéssel.

Lapunk hasábiaín már megírtuk, hogy
az Országos Bethlen Gábor Szövetség
október 28"':"31. között az ország főváro-
sában nagyszabású Protestáns Napokat
rendez. A szervezés munkáia országszerte
megindult. Minden remény megvan arra,
hogy a protestáns társadalomnak ez a
nagy összejövetele jelentős társadalmi
eseménye és határköve lesz a magyar
protestáns életnek. Az Országos Bethlen
Gábor Szövetség ezekre a Protestáns
Napokra nemcsak a hazai, de a küllöldi
protestáns vezető szernélviségeket is
meghívta és ilyrnódon az Országos Pro-
testáns Napok az ország határain túl-
menőleg, külíöldí viszonylatban is nagy
jelentőségre tettek szert. A rendezőbizott-
ságnak sikerült jelentős vasúti. elszállé-
solési és ellátási kedvezményeket bizto-
sitani. A szervezés be az ország valamennvi

,
protestáns lelkésze is belekapcsolódik és
így a Protestáns Napok nagy sikere biz-
tosítva van.

Tolnay-Elefánty valIáspedagógiai
vezérkönyve a legújabb tanítási rnód-
szerek figyelembevételével készült. Szer-
zök két kötetben részletes tanítási terve-
zetekben és mintatanításokban [eldolgoz-
tak az evang. népiskola összes bibliai
anyagát. Az első kötet az I.-II. osztály,
a második a IlL-IV. osztály anyagával
foglalkozik. Közvetlen rendelésnél s az
ár előzetes beküldésével porlót nem szá-
mítunk. A könyvek mélyen leszállított
áron kaphetók. Az első kötet 3 P, a
második 4 P. Postai belizetesi lap (csekk)
száma: 26.325. Cím: Tolnay Pál ny.
igazgató-tanító, Nyíregyháza. Levélbeli
megkeresések ugyanezen címre (Rév-
fülöp, Erzsike-Iak) küldendők.

A BÚV ÁR új száma pompás képekkel
illusztrált cikkeket közöl a mikroszkóp
fejlődéséről. a zürichi kiállításról, a líbiai
autósztrédaról, a Székelyföld szövőipará-
ról. az ősvilági állatokról, a csecsemő
tornáiéról, Xántus János küzdelmes éle-
téről. Valamennyit kiváló magyar tudósok
írták. ..A tudomány műhelyéből" című
rovat a természettudomány és a technika
időszerű kérdéseivel foglalkozik.
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8. "Siess, keresztyén" (Tinódi-Gárdonyi), 3,szól., 1936. VII-Vm.
9. "Erős vár" (Kerál, Gárdonyi Z,), 4 szól., 1935. VII-VIlI.
10. "Velünk az Ur" (Kárpáti SJ, 4 szól., 1939. IX-X.
11. "Erős vár" (Praetoríus), 3 szól., 1938. IX-X.
C). Vegyeskarok.
12. "Maradj velünk" (Monk), 4 szól., 1936. V.
13. "Erős vár" (Koral. Hamar Gy')' 4 szól., 1935 X.
14." Maradj velünk, mi Krisztusunk" (Kerál, Bach J. S.), 4

szól., 1935. x.' ,
15. "A Miatyánk" (Hamar Gv.) 4 szól., 1936. VII-VII.
16. "Istent dícsérd énekkel" (Gumpelzhaimer),4 szól., 1937. VI.
17. "Semmit ne bánkódjál" (Schulek L), 4 szól., 1938.' IX-X.
Fenti kórusok felsorolása a hozzávetőleges nehézségi sorrendben

történt. Előadható még Kindermann "Ne csüggedj el, kicsiny sereg",
szerzeménye is, 2 énekhangra, 2 hegedűre és orgonára (1938. V- VIIl).

*
A nagykanizsai templom ú] orgonala.

Bensőséges ünnepe volt szeprember 3.-án a ne.gvkanizsai evang.
gyülekezetnek: ekkor történt meg az új orgona felavatása. Ez a
lélekszám ban nem nagy, ae áldozatkészségben nagyobbakat is
felülmúló gyülekezet mintegy 5100 pengő költséggel rendelte meg
az orgonát a pécsi Angster-cégnel, amelyik azt az alábbi tervezet
szerint készítette el.

Főmű (I. man., C_gS) 4 játék: Principál 8', Csőfuvola 8', Zer-
gekürt 4', Zúgósíp 2 sor (22/3'+2) - Redőnymű (IL man., C~g3)
3 játék: Fedett 8', Oktáv 4', Erdeifuvola 2'. - Pedálmű (C-dl

) 2
játék: Subbass 16', Korálbasszus 4'. - Kopulák: P+I., P+IL,
1+11.. I+Il szuperoktáv, I+II szuboktáv. - Lábemeltyűk : ..Pleno"
és ..Tutti".

Az orgona összekölő-szerkezete pneumatikus. A fujtatás egye-
lőre emberi erővel történik, de tervbe van véve, hogy míhelyt a
gyülekezet 'anyagi ereje megengedi, elektromos Iuitatóval szetelik fel.

Az orgona szerkézetének kifogástalan működéséért és hangjának
finom intonálásáért jogos dícséret illeti az Angster-céget. Kívániuk,
hogy ez .az új orgona szolgálja a nagykanizsai hívek épülését, és
mindenekfelett az Isten dicsőségét. G.

Gyógyházra befolyt újabb adomány: Kíss Lajos Győrújfalu
7 P. Az eddigi gyüjtés összege 1332'50 P. A kernenesaliai gyüjlés
947 P.----~-------------------------------------------

FEL H ÍVÁ S! Legutóbb szétküldött előfizetési felhívásunkra
több helyről kaptunk beiízetest. amit ezen a helyen. is köszönettel
nyugtázunk, de sajnos, még sokan vannak előlizetöink közül most
is hátralékban. Ujólag is szeretettel és nyomatékosan kérjük a hátra-
lékok mielőbbi szíves beküldését, mert nem tudunk eleget tenni a
nyomdával szemben fennálló kötelezettségünknek. Az előfizetést
Ceglédre kérjük csekklapon42.523. számra. Ugyancsak kérjük az
egyesületi tagsági diiakat Várko nyi Endre pénztárosunk CÍmére:
Budapest, 1. ker., Bécsikapu-tér 9. sz.

Nyomatott Garab Józse! könyvnyomdájában, Cegléden.


