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Útkészítés .
•A pusztában készítsétek az Úrnak útát.
ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi
Istenünknek." Ésaiás 40, 3.

Ádventi szent parancsot ad nekünk az Úro Készítenünk kell
az Ö útját a saját szivünkben elsősorban, azután kis tanítványaink
lelkében, a munkahelyünkön s népünk életében. Ez az útkészítés
két irányban folyik. Előbb el kell hánynunk a köveket, akadályokat.
Minden hitetlenségnek, önigazságnak el kell tünnie életünkből.
Azután a bűnbánat és hit köveivel kell kiraknunk a hozzánk köze-
ledő Jézus Krisztus útját.

Jézus nélkül terméketlen pusztaság egy-egy emberi élet, bár-
milyen viruló nak lássék is kifelé. Oda a mélybe kell útat egyenget-
nünk a Megváltónak.

Eszembejut egy élményem, amiben a mult télen volt részem.
Reggelre mindent beboritott a hó. A töretlen útakon járni sem

lehetett. Útakat kellett készíteni mindenfelé. A kert alatti határrészen
látom, hogy valaki lapátolia a magas havat. Hosszú az út a házuk-
tói a templomig, de ha készen lesz, akkor azon nerncsakők, de
mások is eljuthatnak Isten házába.

Egy fényes csík támadt a készülő út menlén a hórnezőben.
A nap megaranyozta a hóhalmaz peremét. Az útkészítés érdemes,
ha fárasztó is. Szerit és örömteljes munka útat készíteni mások
javára.

Felséges munka a megválto Úr Jézus útját egyengetni emberi
szivekhez. . .

Készítsük azért az Úrnak útját!
Áldott ádventet l B. A. d. t.
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Anyolcosztályú népiskola jövője.
A népoktatásügyi szaksajtó a rádióval együtt s a rnindennapi

élet egyaránt fontos napi kérdésének ismeri a nyolcosztályú népiskola
eszméjét. A legutóbb mértékadó helyről nyilvánosságra hozott elgon-
dolás nagy feltűnést keltett tanügyi és társadalmi körökben egyaránt.
Foglalkoznunk kell vele s rá kell mutatnunk a kérdés mai állásának
főbb szempontiaira.

Hogy átmenet nélkül, máról-holnapra ilyen nagyjelentőségű fej-
lődés nem történhetik meg, abban még a hozzánemértők is mind
megegyeznek. Mi, tanítók, akik e gondolatot évtizedekkel ezelőtt
írtuk egyesületi küzdelmeink zászlaj ára, szintén világosan látjuk, hogy
e nagy újítás nem történhetik a mai viszonyok között nagy ugrások-
kal. Lépésről-lépésre kell minden nagy alkotást megvalósítani. hogy
elkerülhessük a minden kezdettel velejáró nehézségek, hibák s
akadályok közül legalább a nagyobb méretüeket.

Talán a legnagyobb nehézség itt annak a hatalmas anyagi erő-
nek hiánya, ami szükséges ahhoz, hogyanyolcosztályú népiskolát
a maga eszményi elgondolásában,komoly s pedagógiai szempontból
elképzelt helyes elgondolásban valósít hassa meg a tanügyi korrnány-
zat. Megnyugtató megoldás csak új állás- és iskolaszervezéssel, tehát
tanerőlétszám- és tanteremfejlesztéssel képzelhető el. Mivel eh hez
ma a kellő fedezet még hiányzik, a nyilvánosságra hozott felfogás
szerint kell, hogy segítségére siessenek e cél elérése érdekében a
különböző iskolafenntartók az államnak, A túlzsúfoltság megszűnle-
téseben látja a hivatalos felfogás ezt a segítséget elsősorban, amit
érthetünk úgyis, hogy a fenntartó szervezzen szükség esetén újabb
állásokat, illetőleg kellő osztálymegosztással siessen a cél elérésére.
Mindenesetre akad hat ilyen fenntartó. Néhol .azonban igen nagy
aránytalanság áll fenn az iskolai terhek eloszlása terén. Sokszor
kicsiny, szegény községek óriási iskolai terhet, adót viselnek, miután
maguk tartanak fenn iskolát. Másutt nagy városok, érdekeltségek
majdnem teljesen mentesülnek ilyen terhek alól. Nehéz lesz az
iskolafenntartók anyagi teherbírását iskolai célra fokozni az iskola-
fenntartási terhek arányosítása nélkül. A kicsiny, túlterhelt községek,
fenntartók nem tudnak újabb anyagi áldozatokat hozni. Nem méltá-
nyos, hogy erre kényszeríttessenek akkor, amidőn igen erős közüle-
tek ilyen terhek alól mentesülnek.

Nagyon sok helyen tehát újabb szervezés és fejleszlés nélkül
kell az első időben a kérdéssel szembenézni. Itt is a legnagyobb
nehézség a kicsiny, osztatlan iskolák előtt áll. Ha az errevonatkozó
tájékoztatás ismerete után csak a megoldhatatlan vagy nehéz kér-
déseket méltatiuk figyelemre, akkor az a felfogás alakul ki előttünk,
hogy így nem lehet nagy és komoly iskolafejlesztési terveket meg-
valósítani. Ne keressük azonban csak a vezető körök terveinek a
hibáit, vagy nehézségeit, hanem keressük azt, hogy a mai körülrné-
nyek között mit lehet elérni nagyobb zökkenő és iskolarendszerünk
megbolygatása nélkül.

Megnyugtató az, hogya hivatalos felfogás sem kíván osztatlan
nyolcosztályú népiskolát oly elgondolásban, hogy annak tanítója
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egyszerre együtt oktasson 8 osztályt. Alsó és felső tagozatról beszél
a tervezet (l.-IV. és V.- VIlI. osztállyal) s az osztatlan iskolánál a
téli, teljes létszámú oktatás idején váltakozó rendszerű oktatás tervét
rajzolja meg. Ebben az elképzelésben a tanítóság a maga szakkép-
zettségévei s különösen lelkesedésévei megtalálja az átmenetileg el-
fogadható megoldást. Sok nehéz kérdést megvalósított már a magyar
tanító lelkesedése, hazaszeretete és munkakészsége. Igaz, itt már
fokozásról szó nem lehet. De az irányító körökkel közös megállapo-
dás útján meg kell találni a kielégitő megoldást. Mindez azonban
csak ideiglenes lehet.

A nyolcosztályú népiskola jövője csak annak teljes, kornoly
elgondolásban történő megvalósításával képzelhető el, amihez az
állam a maga művelödési feladatainak megoldása érdekében kell,
hogy mielőbb megadja a teljes anyagi alátámasztást. Akkor ez az
iskolafejlesztő elgondolás nem marad félmegoldás, névleges alkotás,
hanem jövője biztosításával áldás és siker jár nyomában. Legyen a
búcsúzni készülő esztendő biztató ígérete a jövendőre: a nyolcosz-
tályú népiskola üdvös, áldásos szolgálata. Somogyi B.

Protestáns tanító hivatásának magaslatán:
az Ur Jézus által."

Ma, amikor minden agyban, minden szívben ott zakatol a nagy,
a nehéz gond, hogy miképen lehetne szeretett hazánkat a viharzó
szláv és germán tengerek közelsége miatti aggasztóan nehéz hely-
zetéből. fel, a legszebb kilátásokkal kecsegtető magasságokhoz jut-
tatni, nem lesz talán harmadrendű dolog az, amivel kedves Kartár-
saim figyelmét én is igénybe venni akarom.

Amíg az egyes államférfiak és hadvezérek a külpolitika fon-
dorlataival és a harcterek terepviszonyainak ügyes kitanulásával
igyekeznek felismerni azt az alkalmas pillanatot, melyben hazájuknak
ideig-óráig javára lehetnek, addig nekünk, mint ennek a sokat szen-
vedett, megtépett. mégis sokak által irígyelt nemzet napszámosainak,
a népi élek őreinek, azon drága lehetőségek után kell ernyedetlen
buzgalomrnal kutatnunk, amelyekkel jobb sorsra méltó nemzetünk
helyzeten, lehetőleg örök időkre javítani kellene.

Az én szent meggyőződésem szerint a legfontosabb, hazánk
fennmaradását és boldog virulását a legjobban biztosító lehetőség,
ha a szebb jövő rernénvségeit, neveltjeinket. Jézus lábaihoz vezetjük,
ha az O segítségével lehetőleg minden magyarból vallásos, hívő
embert nevelünk.

Megpróbálom tőlem telhetőleg bizonyítani állításom megdönt-
hetetlenségét :

Nem kell túl bölcsnek lenni az embernek, hogy meglássa, hogy
"egy nemzetnek minden vasúti hálózatánál, fatelepénél, erenvkalászt-

* A Protestáns Napok alkalmával Budapesten a pedagógiai délutánon tertott
előadás.



termő, humuszban gazdag talajánál sokkal többet érő kincse : a
tiszta, hívő, önmegtartóztató, erős, lelkesedni, dolgozni képes, meg
nem fertőzött, becsületes ifj úsága". Magyarország területi sértetlensé-
gének elvesztése nagy baj, de mégsem oly végzetes. mint amilyen
lenne, ha a magyar ifjúság vesztené el lelki sértetlenségét. Előbbi
visszaszerezhető Iennebb méltatott egészséges, lsten szíve szerinti
ifjúsággal; viszont ilyeneknek híján még a hatalmas Róma is ledőlt
és rab igába görnyedt. Mint a halál, oly biztos, hogy a nemzetek
óriási világversenyéhen csak azok a népek fognak érvényesülni tudni,
amelyeknek ilyen tavasszal, ifjúsággal dicsekedhető egész férfiaik
vannak. Férfiak, felülről (fentről) táplálkozo jellemmel, hittel és ki-
tartással. Akiknek az érzékeny kötelesség tudása, feltétlen becsüle-
tesség imponálnak. Férfiak, akiknek alsóbb, állati ösztöneik felett
úrrá tud lenni az uralkodásra egyedül hivatott lelkiség. Ílyenekké
azonban nem egyelpocsékolt iljúkor, májusi fagy kárt szenvedett
tavasz után fejlődhet az ifjú nemzedék.

Szerit igaz, hogy: "Az ifjúság jelene, hazánk jövője. Igen! Az
ifjúság zsendülő csírája a jövő magyarságnak s ő lesz a hőse, vagy
sírásója az új magyar jövendőnek", illetve mi, akiknek kezeiből kerül
ki a minden viharral dacolni tudó hívő férfi, vagy pedig a legkisebb
szélfuvalomnak is pipogya módon hajbókoló, gerinctelen, szívós mun-
kára képtelen, csak világi élvezeteket hajhászó emberi maszk. Tart-
sunk önvizsgálatot. kedves Kartársaim, mi melyik csoporthoz tarto-
zunk? Mert azt tudjuk úgy-e., hogy nevelni csak olyant tudunk,
amilyenek magunk vagyunk. Oriási horderejű jelentősége van éppen
ezért annak, hogy milyenek egy nemzetnek nevelői, pedagógusai?
Hogy olyan tanítók-e, akik nem engedik, hogy "növendékeik, éretlen,
pondrós gyümölcs módiára idő előtt lehulljának az emberiség fájá-
ról", hanem ehelyett minden lemondásra, körömszakadtáig feszült
munkára készek azért, hogv egvházuknak. édes hazájuknak, magyar
testvéreiért minden áldozatra kész, munkás, hűséges, talpig becsüle-
tes nemzedéket neveljenek. Erkölcsükben sziklaszilárd, hívő férfi-
jellemeket ! Tanítók, akik tudván tudják, hogy "az emberiség koro-
nájának legszebb, legdrágább ékszere: a tiszta hívő ifjú". Óh, bár
ne lenne egy sem köztünk, akinek ne ez lenne minden vágya, min-
den törekvése, ez a szent, ez a mindennél magasztosabb, feltétlen
eredményt biztosító cél I

Nézzük rnost, hol az az út, amelyen ezt a célt elérhetnénk ?
Azt hinné az ember, hogy mint minden magasséghoz. ehhez is: a
magasságok magasságához az úl fáradságos, leküzdhetetlen áldoza-
tokkal és kényelmetlenségekkel teljes, s talán egész hihetetlenül
hangzik, ha azt állítom, hogyalehető legegyenesebb, legsímább, ha
vezetőül azt választottuk. aki vezetésre egyedül hivatott, az egyedül
tökéletes Mestert, az Ur Jézus Krisztust, aki - mint maga mondotta
- egyedüli út fölfelé. Pál apostoion keresztül, Timotheushoz írt
intése nyomán, világos utasítást is ad számunkra: "Légy példa a
beszédben, a magaviseletben, a szerétetben. a lélekben, a hitben, a
tisztaságban". (1. Tim. 4: 12.) Ha ilyen példa, mintakép leszel, nö-
vendékeid jövőjéért nem kell aggódnod! Es lehetsz ilyen, csak térj
Jézushoz, hogy lélekben állandóan Vele, Nála légy a lehető legtel-



jesebb közösségben. Lehetsz! Ha akarod magad is, őszíntén és ko-
molyan, ernyedetlen kitartással belernélyedve naponként igéjébe s
kőnyörögve az apostolokkal: "növeld bennünk a hitet!" (Luk. 17:5.),
ha kell a beteg gyermek atyjával: "Hiszek, Uram, segíts az én hi-
tetlenségemen !" (Márk 4: 23.) s meglásd, téged sem vet meg, segít-
ségedre lesz. Kegyelméből, nem tágító őszinte akaratod jutalmául
feltétlenül hitet nyersz, ezáltal erőt, képességet arra, hogy fenti minta-
kép lehess, jó példaadója a rádbízott nyájnak. Mi a teendőnk tehát.
hivatásunk érdekében végzett önfegyelmezésünk, sok körültekintést
igénylő nehéz munkájánál? Nemcsak Jézushoz, mint a minden jó
egyedüli kútfeiéhez kell küldeni a reánk bízott kis sereget, hanem
a feltétlen eredmény érdekében jó példával elöljárva. magunknak
is hozzá kell térnünk, állandóan nyomában kell járnunk, lébainél
lakoznunk. Mit ér az a hadvezér és csapatának átütőereje. aki csak
küldi csapatát előre s nem ezt kiáltja lelkesen, önfeláldozásra is
készen: "Utánam 1" Mínt minden téren, itt is döntő befolyású a
személyes jó példaadás. Nevelnünk, neveltetnünk kell tehát elsősor-

_ ban magunkat az Or Jézus által! Hogyan? A mindennapi önvizsgá-
lat, Szentírás olvasása és imádkozás által!

Tartsunk naponkénti esti önvizsgálatot. Mídőn dolgainkat már
elvégeztük s mielőtt nyugovóra térnénk, szigorú bírálattal végigvesz-
szük aznapi munkánkat, magatartásunkat, beszédeinket. sőt szóra-
kozásainkat is, a felkelés idejétől kezdve az esti önvizsgálatig. Ilyen-
kor állapít juk meg: mulasztásainkat. helytelen eljárásainkat, evan-
gélium fényében meglátott bűneinket, hibáinkat. S megállapítván napi
cselekvésünk mérlegét, megjelöljük magunkra nézve a holnapi me-
netirányt : a jóvátételeket. a jelentkező feladatok milyen módon való
megoldását, a tökéletesedés felé való törekvésünk módozataít. Ezen
önvizsgálatunkat nyomon kövesse aztán a csendesóra, az áhitat ideje,
arnikor a napi gondoktól elfáradt és megterhelt lelkünk elmerül az
O Igéjében, hogy általa, megnyugosztaljon minket s buzgó imánk
nyomán: megbocsáto kegyelmét nyerjük bűneinkre, botlásainkra,
Szent Lelkének segedelmét azok leküzdésére; majd álomba merü-
lünk s alszunk, .minthe az Úr a békesség takarójával födött volna be.

Hidd el! Ilyen álom után kellemesebb lesz az ébredésed, mint
egy átszórakozott, esetleg áttivornyázott éjszaka után. S hogy bol-
dog, békés és eredményes legyen a nap folytatésa is, kezdd is,
minden napodat áhitatos reggeli fohásszal és az Ur Igéjéből való
táplálkozás: erőt, nyugalmat és bölcsességet adó lehetőségéveI. Ne
sajnáld az erre fordított időt! Gazdagon fog ez kamatozni! Látszólag
teher, mely azonban nem lehúz, hanem felfelé visz, akárcsak a
madarat a szárnyának terhe lMeglásd: lelked derűje olyan iótéko-
nyan fog melegíteni egész napi munkádban, akár az áldott májusi
eső után a napsugár;' S hasonló áldás fogja koronázni is napi mun-
kádat. Rendületlenül hiszem, hogy rövidesen boldogan fogod tapasz-
talni magad is, hogy munkád összehasonlíthatatlanul eredményesebb
lesz, ilyen lelki előkészület után. Pihentebb leszel, idegesseged -
mint a köd a melengető napsugár hatása alatt - felszívódik, el-
enyészik. Türelmesebb leszel a rád bízott emberbimbókkal szemben.
Fegyelmezésed : a szíved túláradó békességének. nyugalmának, sze-

409



4lD

retetének a hatása alatt olyan lesz, amilyen egy igazán evangéliumi
f szellemű iskolához egyedül méltó l Sírás: kizárt! Csak mosoly, bol-

dogság, kötelességtudás I Még a legmegrögzöttebb lelkületű 'gyerme-
ked iaIdővel megváltozik a többség nemes szellemének hatása
alatt. Üröm lesz az iskolába járás növendékeid számára! Még lázas
betegen is ott igyekeznek lenni, hiszen: a krisztusi szeretet áldott
melegében sütkérezni oly végtelen jó nekik! Akarod. hogy ez így
legyen? Menj és maradj szűntelenül Jézusnál és úgy lesz! Boldog-
ság lesz tanítónak lenned, mert tudást. örömöt, békességet, megelé-
gedést és boldogságot osztogatva Jézus által, ,az isteni örök igazság
rendje szerint ugyanaz hull vissza reád is. Ime: ilyen a hivatása
magaslatán álló protestáns tanító iskolája!

Röviden tehát mégegyszer: Térj meg az Úr Jézushoz, hogy Ő
legyen nevelőmestered, önfegyelmezésedben vezéred. akkor ugyan
Ö. fog hatni nevelésed ben, tanításodban is. S ez a kezed alól ki-
kerülő ifjúság józan, kötelességtudó, szorgalmas, jókedvű, finom
erkölcsi érzékű. hivő lelkületű ifjúság lesz, amelyben bizhatik a tár-
sadalom, szeretett egyházunk és édes hazánk! Ez úgy fogja majd
megállni a helyét, a körülötte zajgó tengerek hullámaiban. ostromló
viharában, mint a magyar nemzeti és egyházi életnek kemény
sziklabástyája.

Mintha hallanám egyesek ellenérvét. mely különben eléggé
általános: "elhiszem, hogy egyházához hű lesz a vallásos, a hivő
ifjú, de hazájához ? l"

Nos hát én az ellenkezőjét kérdem: vallástalan, hitetlen ember
lehet-e jó hazafi? Szerethetí-e földi hazáját az, aki hűtlen -örök ha-
záiához ? Tudja-e saját önző, egyéni érdekeit alárendelni a haza
szent érdekeinek az, akinek lelkét a kisértések ellen nem erősíti az
örök hazának szent eszméje?

Határozotlan kimondom: Nem!
"Hitetlen, vallástalan ember nem lehet hasznos polgára földi

hazájának sem; viszont a hivő vallásos férfi legerősebb támasza a
földi hazának is. Emlékezzünk csak vissza, hogya szomorú emlékű
kommunizmus napjaiban kik árulták el a szegény magyar hazát?
A hitetlenek, a vallástalanok. S ugyancsak: amikor e szomorú
napokban nem volt szabad magyarnak lenni és bitófa járt a Hím-
nuszért. hol merték az elkeseredett lelkek mégis elénekeini nemzeti
imadságukat? A templomokban. Egy pillanatic sem lehet vitás, hogy
a vallásosság és hazaszeretet édestestvérek. Viszont a hitetlenség
és a hazaárulás szintén azok."

Torkaszakadtából kiabálni az éljent, ütni anagydobot - talán
éppen illuminált állapotban - erre képes a vallástalan is, de apró
áldozatot hozni a mindennapi élet szürke kötelességteijesitésében a
közért és hősi áldozatokat a válságos időkben, erre csak a vallásos
lelkület kepes. Nagy ban keltek, kétórás szónoklatok, rőfös vezér-
cikkek nem viszik előre a haza ügyét, ilyen "hazaszerelet " nem
sokat ér. Hanem. hogy szorgalmasan dolgozzál, becsületes pontos-
sággal, kitartó' hűséggel ma épúgy, mint lD. 20, 50 év mulva, tisz-
tességesen minden tettedben. szavadban. a legkisebb lépésig: ezt
követeli a vallásos élet és ugyanezt az igazi hazaszeretet is.
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Mert legyünk csak tisztában azzal, hogy mi. az igaz haza-
.szeretet ? Nem pusztán érzés, hanem főleg tett. Szerit törekvés és
lankadatlan munka azért, hogy az' én hazámat, az én népemet, az
.én magyar fajomat megbecsülve lássam az egész világon. Ugya
megbízható munkája, mint tudományossága révén. Dolgozni azon,
hogya magyar ifjúság jellemes, kötelességtudó, halálosan megbíz-
ható, tiszta erkölcsű és vallásos legyen; Ez az igazi hazaszeretet, .
ez a vallásos lélekből fakadó hazaszeretet ! S csupán az ilyen fen-
költ hazaszeretet az, mely magasba képes lendíteni egy népet anél-

.kül is, hogy a többi népet gyalázná, megalázná. letiporná. Amannak
erőszakos alkotásai csupán ideig-óráig valók, emezéi örökéletű ek.

Lehet-e tehát jó hazafi a hivő férfi? Csak az lehet 1 Lásd
Finnországot ?

Lássátok, kedves Munkatársaim, ennek felismerése folytán
.fektet ma a kultuszminisztérium is olyan nagy sulyt a valláserkölcsi
nevelésre. Es ezek a mázsás érvek adták Hóman Bálint vallás- és
közoktatásügyi miniszter ajkára is a következö elismerő' szavakat:
"bárcsak minden elemi- és középiskola hivatása magaslatán álló
felekezeti iskola lenne 1"

Hogyan van mégis, hogy manapság itt-ott mind gyakrabban
halljuk: "államosítani kell felekezeti iskoláinkat 1 Sokba kerül a fenn-
tartásuk 1" Sajnos, ez igazság sok helyen. Sok felekezeti iskolánk
van, rnely nem érdemli meg azt az áldozatot, amit egyháza reá
-Iordit. Miért? Egyszerű és biztos a diagnózis : mert ezen iskolák
tanítói mindenki másé (alkohol, kártya, spiritizrnus, atheísták. mate-
.riálizrnus), csak éppen nem .az Úréi, igy nagyon természetesen a
vezetésük alatt álló iskolák színvonala sem az, ami egy igazi, krisz-
-tusi szellemtől átitatott felekezeti iskolát, minden más jellegű iskola
fölé emeli. Nagyon boldog lennék, ha szerény előadásommal sike-

.rült volna mindnyájunk számára a felekezeti iskolák mindenekfelett
való elsőbbséget, eszményi céljait sziklaszilárd meggyőződésünkké
tenni 1

Kedves Kartársak 1 Álljunk a jövőben minden energiánkkal.
teljes odaadó buzgalmunkkal az erkölcsi hivő - Jézus lábnyomait
követő - élet liliomos zászlaja alá, úgy a mi, valamint embertár-
.saink testi-lelki boldogságáért, jővőjéért, nemzetünk, magyar hazánk
-és egyházunk - ezer veszély ellenére is - örök, viruló életéért 1
Mert tudjátok meg, ez a legdrágább lehetőség az ifjúság nevelése
által főleg a nevelök. a mi kezünkbe van letéve. Mennyire szeretett
bennünket az Ur, hogy erre a legmagasztosabb hivatásra méltóknak
talált, elhivott minket 1 Szivern miriden sejtj évei érzem és boldogan
hangeztatom eme megdönthetetlen igazságot, hogy "akit az Isten
-szeret, tanítóvá teszi!"

Óh, bár tudnánk lenni mind tanítványaid, engedelmes eszkö-
zeid Ur Jézus, hogy egykor munkánkért, legfelelősségteljesebb, győ-
-nyörű hivatásunkért. hűségeseknek találtassunk és méltóknak a leg-
.drágább jutalomra: az örök élet koronájára l v. M. 1.
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Olasz-magyar gazdaifjúsági csereintézmény
II. közlernény.

Megismerkedve a Congregazione di Caritá igazgatójával, meg-
kértem őt, hogy. engedje meg az igazgatása alatt levő poderek (gaz-
daságok) látogatását. Az igazgató szivesen tett eleget kérésemnek,
sőt több alkalommal saját autójával vitt el, hogy megismerjem érde-
kes földmívelési rendszerüket.

A Congregazione di Caritá ..di Cesena birtoka kb. 6500 hektár,
mely állami felügyelet alatt áll. Osszesen 8 fattor(gazd. intéző) láto-
gatja a poderékat. Egy-egy fatforhoz 35-40 podere tartozik. A fat-
torok d. e. irodai munkát végezn ek, d. u. pedig látogatják a gazda-
ságokat. Némelyik pod ere a várostól 15-20 krn-re van s ezért kény-
telenek a fáttorok irányító és ellenőrző körútjukat autón meglenni.
Mindegyiknek saját autója van. Az üzem költséget az azienda (igaz-
gatóság) fizeti. Délutánonként a fattorok 6-8 gazdaságot tudnak
meglátogatni.

Egy-egy podere nagysága 8--16 hektár között váltakozik. Az.
összes munkát egy család tagjai látják el. A nagy melegben a Iá-
rasztó, nehéz munkát a család apraja-nagyja kitartó szorgalornma]
végzi, hogy a fattorok elismerését kiérdemeljék.

Nézzük meg a fattor napi munkáját.
Ígéretéhez híven az egyik fattor d. u. 3 órakor pontosan beál-

lítoft a gazd. szakiskolába az autójával, hogy elvigyen a poderék
látogatására. A város szűk utcáiban olaszos gyorsasággal vezette az.
autót. Kiérve a városból rohantunk a jó útakon tovább. 14 krn-es
vágta tás után bementünk az első poderébe. A contadino (paraszt)'
meglátva bennünket abbahagyta a munkát s fascista köszöntéssel
(felemelt karral) üdvözölt bennünket.

Először a gazdaság közepén levő emeletes lakóházat s környé-
két néztük meg. A tágas udvaron hatalmas szalma- és szénakazlak
állnak katonás rendben. .

A lakószobák az emeleten, az istállók a földszinten vannak el-
helyezve. Az istállóban 8 tehén, 2 ökör, . 3 borjú és egy ló van.
Szarvasmarháik - a romagnola-fajta - hasonlítanak a mi nagy-
szarvú szép magyar szarvasmarháinkra. Mivel ökröt keveset tartanak,
azért tehenekkel végzik a gazdasági munkákat. Természetesen ezek
a tehenek kevés tejet adnak s ezért a tej drága. (1 1. tej cea 30 f.)
A szarvasmarhék, ha nem dolgoznak, állandóan az istállóban van-
nak. Legeltetni nem szokták sohasem.

Gyors közlekedési eszközük a ló. Kétkerekű kis kocsikba fogva
hamar beérnek vele a városba, hogy a szükséges háztartási cikkeket
bevásároljak és az ügyes-bajos dolgaikat elintézzék.

Az állatok, az istálló, az udvar nagyon rendes és tiszta. Nem
tudhatja a contadino, hogy mikor jön a' fattor a gazdaságot meglá-
togatni. Ilyenkor lehet látni, milyen sokat számít az ellenőrzés.

A trágya kezelésére nagy gondot fordítanak. Az istálló közelé-
ben van a trágya telep. Ha a kihordott trágya magassága már elérte
a 2 m-t, akkor az egészet sárral betapasztlék. hogy jól beérieri. mel-



'lelte pedig új trágyatelepet létesítenek. A trágyalé az istállóból csa-
-tornákon keresztül folyik ki a trágyatelepre.
- Ez a podere 10 hektár nagyságú. Érdekes a gazdaság beosz-

:tása. A főútvonaltól - mely a podere közepén halad keresztül -
jobbra és balra kb. 3/4 hektár kiterjedésű területekre van felosztva.
Az egyes részek alma-, körte-, cseresznye- vagyeperfasorral vannak
egymástól elválasztva. A fákat dróthuzalok kötik össze, melyre szőlő
van feJfuttatva.

Az egyes részek - a felsőbb utasítás szerint - vagy gyü-
mölcsfákkal, vagy pedig más gazdasági növényekkel vannak beül-
tetve. A gyümölcsfák nevelésére, karbantartására nagy gondot fordí-
tanak, mert sok hasznot hoznak az aziendának. A Iattorok tanítják
meg a contedinokat a fák szemzésére, oltására, melszésére, melynek
:pontos utánzását, helyes keresztülvitelét szigorúan ellenőrzik.

Ezen a környéken a következő gyümölcsféleségeket termesztik:
-cseresznyét, őszibarackot és kórtét. Ezek közül - főleg őszibarack-
ból - sokat szállítanak külföldre. Cseresznyéből fekete savanykás
-tájfajtáik vannak. Körtéböl a .Butírra" vajkörtéke! termesztik. A körte-
fákat törpe alanyori birsbe oltva piramis vagy kerdon alakra nevelik .
.Ennek a termesztési módnak előnye az, hogyakártevők ellen köny-
nyebb a védekezés és sűrűbb ültetés által a föld jobban ki van
használva. Öntözés szempontjéből is kedvező az ilyen törpe ala-
nyok nevelése. Tekintve a nagy szárazságot, a fiatal fák öntözese
:feltétlen szükséges.

A többi táblák gazdasági növényei: buza, lucerna, lóhere,
:paradicsom, dohány, spárga, takarmányrépa, kender, kukorica.

A buzát -úgy arattak az idén, mert a -sok esőzéstől megdőlt.
hogy először sarlóval a közepe táján levágták, kévékbe kötve ke-
resztekbe rakták. Mikor a kereszteket behord ták, a ", félig" learatott
gabonát kaszával lekaszálták. összegereblyéztek s úgy hordták be.
Azt mondiák. azért csinálják így, hogy kevesebb gaz kerüljön a búza
közé, mert sarlózás közben a gyógynövényeket kiszedik. -

A behordott kévékből nagyon szép asztagot csinálnak. Szinte
vetélkednek egymással a contadinők. hogy kié lesz a legszebb. Az
asztag tetejét még ki is díszítik. Látszik, hogy nagyon megbecsülik
az Isten áldását. Az idei termésük ha-ként 25-30 q volt.

A tarlót trágyázás után azonnal felszántják. Traktor, vagy 3 pár
tehén húzza a kiszáradt földben az ekét. 40 cm-es mély tarlószán-
etást végezn ek.

Minden poderéről pontos térképet készítettek. A térkép alapján,
a fattorok utasítása szerint csinálják a földmívesek a vetésforgót.

A gazdaságot körüliárva visszatértünk az udvarba. A gazdasz-
szony a folyosóra asztalt, székeket vitt ki. A szép, tiszta, fehér abro-
szon egy üveg bor és poharak voltak elkészítve számunkra. Az
asszony szoknyájába kapaszkodva egy kis fiúcska majszolt valamit.
Az apja odaszólt a kis gyermeknek. hogy köszöniön nekünk. A kis
talján felemelt karral bátran köszönt felénk a következö szavakkal:
"Eviva il Duce 1" (Eljen a Vezér 1)

A kis balilla-jelölt még nem ismeri a köszöntés jelentőségél.
Most még csak a betanult szavakat mondia, de hamarosan meg
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fogja tanulni s fogja tudni, hogy ki is az a Duce, mit köszönhet az:
olasz nemzettel együtt ő is.' Büszkén fogja viselni 7 éves korától IZ'
éves koráig abalilla uniforrnist. a többi társával együtt. Megkapva
a kellő nevelést, munkás, öntudatos tagja lesz fascista hazájájának..

Egy kis beszélgetés után (karerneléssel) búcsúztunk el a föld-
míves családtól s indultunk a másik podere látogatására, melynek . í
beosztása terményei a leírtakhoz teljesen hasonló.

A sok sétálgatásba, figyelésbe. de különösen az olasz beszélge--
tésbe belefáradva, sok kellemes emlékkel tértern vissza aszállásomra.

A leírt gazdasági rendszer előnyeit a következőkben lehet
összefoglalni: .

1. A birtok a lakóház mellett egy tagban van, tehát könnyen
művelhető.

2. A gazdaság (podere) apróbb földterületekre fel nem oszthato;
, 3. A földmívesek a faltorok utasítása szerint tudományos ala-

pon végzik munkájukat.
4. Jó vetőmagró!,áIlatok vásárlásáról, eladásáról az azienda,

(igazgatóság) gondoskodik. Ezek árának felét a contadino fizeti.
5. Az összes termésnek és az állatoknak fele a Iöldmívesé, 8>_

másik fele pedig az aziendáé. '
6. A folytonos ellen őrzés alapos munkára kényszeriti a földmívesI.
7. Aki nem végez alapos és becsületes munkát, azt elbocsátják.
8. Betegség esetén az azienda a tagjait olcsó gyógvkezeltetés-

ben részesíti.
* * *

A földmívesek itt is sokat dolgoznak, de verejtékes munkáiuk-
nak megvan a maga gyümölcse. Jómódban élnek, sa biztos meg-
élhetés megelégedettekké teszi őket. A fattorok és a földmívesek.
között a viszony nagyon barátságos. Kedélyesen elbeszélgetnek egy-
mással. közben a fattorok a szükséges utasításokat megadják.

Ezek az egyszerű földmíves emberek örökös harcosai a hatal-
mas olasz nemzetnek. Harcolnak a föld-, az éghajlatviszonyok és a.
sok gazdasági kártevő ellen ásóval, kapával, kaszával, sarlóval,
ekével, traktorral. öntözéssel, permetezéssel. Es ebből a békés harc-
ból ő kerül ki győztesen, a contadino. az olasz paraszt. Jólétével ci.
nemzet vagyonát is növeli. s kasztjaval együtt ő is hazájának egyik.
fontos tényezője.

Cesena, 1939. augusztus hó. Paniesán Gyula
bakonycsernyei evangélikus tanító.

fl

Felhívás! Legutóbb szétküldött előfizetésifelhívásunkra több-
helyről kaptunk beíízetést, amit ezen a helyen is-

köszönettel nyugtázunk. de ,sajnos, még sokan vannak előfizetői nk.
közül most is hátralékban. Ujólag is szeretettel és nyomatékosan
kérjük a hátralékok mielőbbi szives beküldését mert nem tudunk
eleget tenni a nyomdával szemben fennálló kötelezettségünknek:
Az előfizetést Ceglédre kérjük csekklapon 42.523. számra. - Ugyan--
csak kérjük az egyesületi tagsági díjakat Várkonyi Endre pénztáro-

sunk címére : Budapest, I. ker .. Bécsikapu-tér 9. sz.
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Rovatvezetö: Kuszák István soproni gyakorlóiskolai tanító.

Az egyháztörténet tanítása.
Irta ; Zacher Lajos, Győr.

1. Cél.
Az új Tanterv és Utasítás az egyháztörténetre vonatkozólag

vajmi keveset nyújt a tanító számára. Csak mondatok azok, ame-
lyeket innon-onnan kiragadhatunk; közelebbi útmutatást azonban
sem az .anyagra, sem annak feldolgozására vonatkozólag nem ad:
még kevésbé ad értéket jelentő módszeres szempontokat. Mégis,
ha az utasítást, az egyháztörténet szemszögéből nézve, alaposan át-
olvassuk, találunk benne mondatokat elrejtetten, Iszinte csak oda-
vetve, melyek figyelembe vételével kiindulási pontot, sőt vezér fo-
nalat kapunk a kezünkbe. Idézern ezt ja pár mondatot: »A tanuló-
nak megmutatja az egyházat tőr-ténetében.« »Az egyház egyetemes-
sége magában foglalja a 'mul tat és jelent egyaránt,azért a tanuló
csak akkor lesz öntudatos tagja az egyháznak, ha megismeri an-
nak történetét ... « »A krisztocentrikusság elve kiterjed ... az egy-
háztörténet tanítására is.«

Ezekben a mondatokban az egyháztörténet tanításának részlet-
céljait kell meglátnunk. Meg kell látnunk először' is azt) hogy
egyházunknak a hittan (káté) alapján való megismertetése ;nem
elégséges. A hittanból a tökéletes, a Bibliára, Krisztus tanítására
épített Egyházat látja a tanuló; az egyháztörténetben azonban .a
küzdő, harcoló, diadalmaskodó Egyházat is látja. A kátéban (hit-
Itan) látja .az Egyházat, mint Isten kijelentésének alapján álló
megingathatatlan épületet; az egyháztörténetben meg kell láttatni
az Egyházban és az Egyházért ma is cselekvő s benne önmagát
folytonosan kijelentő Istent.

A második idézetben a tanulóra való vonatkozásában látjuk az
egyháztörténetet. A hittan maga is öntudat-nevelő része a tanítási
anyagnak. Abban látja meg a tanuló, hogy nemcsak szóbeszéd,
hanem színtiszta valóság az, amit mi Egyházunkról mondunk, taní,
tunk, vallunk, amikor azt állít juk, hogy annak egyedüli fundamen-
toma minden emberi bölcseség mellőzésével: a Biblia. Az egyház-
történetben azonban azt is meg kell láttatni a tanulóval, hogy lsten
ezt maga bizonpit]a akkor, amikor egyházáért, annak tisztaságáért
küzd a világ ellen; a megromlás útjára tért Egyházat visszatéríti
az evangélium útjára; embereket állított és állít az Egyház szol-
gálatába. Mindezeknek !öntudat-nevelő ereje mellett még akkor
szolgálja az evangélikus öntudat nevelését az egyháztörténet, ha
azt is megmutatja a tanulónak, hogy az Istennek ma is szüksége
van az egyházépítés céljából mindenkire. azaz mindenki lehet Isten
országának munkása, építő eszköze.

A harmadik idézett mondatban a Krisztusra való vonatkozás-
ban látjuk az egyháztörténetét. Ez az idézet azt jelenti, hogy
meg kell láttatni a tanulóval azt, amit már a Bibliaból és a Káté-

415



416

hól ismer, t. i. hogy itt is »Krisztus minden - mindenekben.« Ö
laz Egyház Ura; Vele és Általa áll az Egyház; Nélküle és Ellene:
bukik.

Nézzük most a meghatározásokon keresztiUaz egyháztörténe-
tet. Általánosan elfogadott meghatározás szerint: »Az egyháztör-
ténet Isten vezető kezének munkája az Ö Anyaszentegyházán.« Egy
másik meghatározás szerint.: »Az egyháztörténet a bibliai kij elen-
téstörténetnek lényegi, szerves Iolytatása.« »Az egyháztörténet eléje
még bibliai történet s a bibliai történetek vége már egyháztőrténet.
(Apostolok Cselekedetei.)«

Amint látjuk, ezek a meghatározások nem mondanak ellent az
Utasítás kiemelt és kifejtett mondatainak, legfeljebb kiegészítik.
A második meghatározás világosan rámutat egy gondolatra. Arra
t. i., hogy Biblia és egyháztörténet egymástól elválaszthatatlan, azaz
az egyháztörténet tanításánál is mindíg alapvető fontosságú a
»Bihlia«.

A felsorakoztatott célkitűzések mellé ide kell helyeznünk még
egy gondolatot: Az egyháztörténet VI. osztályos anyagánál ki kell
domboritanunk azt is, hogy milyen szerepet töltött be a multban
és tölt be ma is egyházunk, mint építő erő, nemzetünk életében.

II. Az anyag.
A tanterv "által megadott anyaghoz bírálat formájában »nem

ildomos« hozzászólni. ,Tekintettel azonban arra, hogy szerintem
az új Tanterv V-VIlI. o.-os anyaga csak átmeneti jellegű, úgy
érzem, a jövőt szolgálorn, ha egy-két gondolatot leszögezek. Amint
az állam által a VII - VIII. o. számára kiadott tanterv csak szük-
ségtanterv, mely a nyolcosztályú iskolák megszületését és egysé-
gesítését óhajtja szolgálni, úgy a mi VII-VIlI. o.-os hittani tan-
tervünket is annak látom. Mihelyt általános és kötelező lesz a
nyolcosztályú népiskola, új tantervet kap az V-VIlI. o., melynek
tantervében a felépítettség és a szervesség nyilvánvalóan ural-
kodni fog. Ezt a szempontot. a hittani anyagnal is szem előtt kell
tartanunk.

Ekkor fog szembeszökően kitünni a tantervnek az a hibája is,
hogy nem adja meg külön az osztott, külön az osztatlan iskola
anyagát. Lesznek ugyanis mezőgazdasági irányú falusi iskolák 6
Hónapos tanévvel és lesznek általános gazdasági irányú városi
iskolák 10 hónapos tanévvel.

Az általános 'jellegü kérdések további fejtegetését mellőzve,
nézzük most .azt, ami tisztán az egyháztörténetre vonatkozik:

aj Tantervünk nem beszél evangélikus. egyháztörténetről. Erre
látszólag nincs is szükség, hiszen tantervünk evangélikus tanterv.
Mégis, úgy érzem, hogy a VI. o.-os, anyag címében hangsúlyozni
kellene: Magyarhoni evangélikus egyházunk története - és mel-
lőzni kellene az ilyen címeket: »A protestantizmus üldözése.«

bJ Az említett gondolathoz hozzákapcsolódik egy fontosabb.
Az Evangélikus Élet egyik számában fölvetődött a kérdés: »Mikor
íródik meg a magyar evangélikus egyház története?« Valószínűleg
olyan tette fel ezt a kérdést, aki olvasott magyar református egy-



háztörténetet (Révész: A magyar református egyház története.
1. 'k.) Én így teszem fel a kérdést: Mikor tanítunk protestáns egy-
háztörténet helyett evangélikus egyháztör-ténetet? Úgy érzem,ezt
könnyen megtehetjük, -rnert szerintem csak jó tankönyv kérdése
az egész. Tankönyvíróink a jelenlegi tanterv alapján is írhatnak
evangélikus egyháztörténetet.

Mondhatná valaki, .hogy ez kicsinyes gáncsoskodás s ha to-
vább folytatjuk az ilyen kérdések feszegetését, a »közös protestáns
front« megboOntását<foOgjaeredményezni. Távol áll tőlem minden
békebontó szándék. Különben is jelentéktelen a személyem arra,
hogy csak egy kis rést is tudna ütni a két evangéliumi egyház
együttműködésének arcvonalán. . . .

ej Az említett református egyháztörténet bevezetésében dr. Hé-
vész Imre hangsúlyozza a »magyar« szót. Nyílván a református
egyház magyarságára utal, tekintettel 'arra, hogy a hazai ref. egy-
házban kis 'számban vannak nemzetiségek. Bár egyházunknál a
T. kat. egyház inkább nemzetiségi egyház, mégis tény az, hogy
szép számmal vannak egyházunkban képviselve anémet és a szlo-
vák nemzetiségek. Erre való tekintettel helyesnek tartanám, ha mó-
dot találnánk arra, ha a nemzetiségi evangélikusság történetéből
is tanítanánk a legjontosabbahat, annál is inkább, mert a történeti
idők Iolyamán egyes nemzetiségek, így az egyházak is sokszor;
más megítélés alá estek a kormányzat részéről, mint a magyarság.
Néha előnyösebb, néha hátrányesabb helyzetben voltak a magyar-
ságnál, részben különleges helyzetük (betelepítések, várbeli kato-
naság) , részben' földrajzi helyzetük, részben kiváltságaik követ-
keztében. Egyháztörténeti Itankönyveinkben erre annál is köny-
nyebb volna kitérni, mert egyházegyetemünk neve is: magyarhoni
evangélikue iegyház. A Felvidék egy részének visszatérése után s
amikor új »hazatérőket« vár a 'Trianonban legjobban megcsonkí-
tott egyházunk, nemes felfogás lenne ez tőlünk velük szemben .

d] Az egyháztörténeti tankönyvek első részében (V. o.vos
anyag) . -hála Istennek - kevés a »torténet«, több az egyház
belső éretére vonatkozó anyag. A hazai egyháztörténeti rész azon-
ban már ia legtöbb tankönyvben, szinte száraz történelem: harc,
háború, békekötés, j'Üg, törvény stb. Az ,anyag a külső küzdelmek
mellett az egyháznak főleg .a történeti és jogi arcát adja. A belső,
lelki egyházról vajmi keveset nyújt. Az építő, igehirdető, imád-
kozó, éneklő, bibliás, iskolákatalapitó evangélikusságról nem szól
az egyháztörténet.' Isten szent Lelkének arról a csodálatos munká-
járól, amit a lelki egyházban végzett, nem kap képet az anyag
(alapján a tanuló. A külső- és a történeti egyház arcának megraj-
zolása mellett teret kell juttatni az anyagban a lelki-egyház törté-
netének is. A tankönyvírásnál ez a kérdés is megoldást nyerhetne.

e) Hozzákapcsolódik a fenti megállapításhoz: hiányzik az egy-
háztörténeti anyagból' a külmisszió és a belmisszió fejlődésének
rövid ismertetése, Jmai állása. Nem ád teret -az anyag a biblia-
terjesztő-társulatokról való megemlékezésre. A belső reformáción
és deformáción átmenő 'egyházról is jó volna röviCl, világos képet
adni: a ikegyeskedőktől - a hitvalló egyházig. Ezek legtöbbnyire
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külföldi vonatkozású anyagok s mivel úgy is hiányzik az ilyen vo-
natkozás a tantervből, jó volna, ha ezt, mint a nemzeti történetnél
is az egyetemes történeti vonatkozású anyagot, betudnánk építeni
az egyháztörténetbe. -Igy látnánk a külföldi hatások jelentőségét
és értékét magyar evangélikus egyházunk életében s megláttatrránk
azt is, hogy mit jelent az, ha mind több és több evangélikus fog
kezet egymással országhatárokon és földrészeken keresztül.

Ha valaki azt mondja, hogy ez óriási anyagtöbbletet jelentene,
akkor hadd említsem meg, hogy pl. a VI. o. anyaga semmit sem'
bővült az új tantervben, míg az órák száma az osztott iskoláknál
2-ről 4-re emelkedett.

f) A módszer kérdés éhez kapcsolódik 'már, de mégis az anyag-
szerűsége ..révén .itt említem meg: az egyháztörténeti olvasmányok,
illusztrációk ügyét: Legujabb olvasókönyveink (Szeptembertől-e-dú-
niusig), szép számmal vesznek már fel a hittanhoz kapcsolódó
olvasmányokat. Vannak közöttük olyanok is, melyek kimondottan
az egyháztörténeti ..anyaghoz kapcsolódnak. Ezek számát az olvasó-
könyv kerete : és terjedelme korlátozza. Ezért sokszor érezzük"
hogy az egyháztörténet tanításánál hiányoznak azok a - sokszor
apr-ó :- de nem költött rajzok, események, történetek, melyek
,egy-egy kor vagy egy történeti személyiség jellemző rajzát adják.
A nemzeti történelemmel kapcsolatban sok ilyen apró rajzot tudunk
nyújtani. - (Sajnos, sok ki nem mondott szót js adunk egyes tör-
tönelmi személyiségek ajkára.) - Nagy jelentősége volna egy -
az egyháztörténettel kapcsolatos - illusztráció -. gyűjteménynek.
Ennek könyvben való megjelentetése mai szegénységünk rnellett,
alig volna keresztül vihető.. Sokat jelentene azonban az is, ha a
források feltárásában segítenénk egymásnak oly módon, hogy az:
általunk ismert illusztrációk címét a tárgy' és a könyv megjelö-
lésével beküldenénk a »Műhelyünk« szerkesztőségébe, honnan az
összegyűjtve, átcsoportosítva közkinccsé téve kerülne ki.

Mielőtt az anyagra vonatkozó mondanivalómat lezárnám, újból
hangsúlyozom, hogy az elmondottak egyes részei a -:- most bizo-
nyára hamarosan kiépülő - nyolcosztályú népiskola egyháztör-
téneti anyagára s az ezzel kapcsolatosan szükségessé váló új,
az V -VIlI. o.-ok hittani anyagát helyesen elrendező, tantervre
vonatkoznak. .

Ill. A módszer.
A módszer kérdésénel legelső sorban tisztáznunk kell egy

alapvető kérdést, amelynek döntő szerepe van az egyháztörténet
tanításában. Eldöntetlen kérdés ugyanis: életrajzok alakjában ta,

'nítsuk-e az egyháztörténelmet, vagy az okozati és időrendi eiren-
dezés alapján:' összefüggő egyháztörténetet tanítsunk? - Szele
Miklós azt rnondja : », .. leghelyesebb az elemi iskolában az élet-
rajzok alakjában tanított egyháztör ténet.« Igy indokolja: »A tör-
ténelem belső I összefüggésének, törvényszerü fejlődésének, foko-
zatosságának kidomborítása ('az egyháztörténetnél, - nem lehet
cél az elemi iskolában ... «

Dr. Imre Lajos erre a kérdésre vonatkozólag ezt írja: »Az,



egyháztörténet anyaga' összefüggőleg mutat rá Isten vezetésére.«
- Dr. Raffay Sándor 19'06-ban megjelent módszertana a következő-
ket írja: »Az egyháztörténet tanítása lehetőleg, a szereplő szemé,'
lyek életrajza formájában tőrténjék.« - Ezzel szemben az 1910-ben
megjelent vallástani utasttás így rendelkezik: »: .. a tanterv is tekin-
tettel van, tehát a tanításban is folytonosan tekintettel kell Iennüuk
az események láncolatos menetére és pragmatikus öaszefüggésre.«

A fenti idézetekben két álláspont jut kifejezésre: két egymás-
sal homlokegyenest ellenkező vélemény. Nem lehet azonnal dön-
teni, mert nagy horderejű kérdésről van szó. Vizsgáljuk meg kö-
zelebbről ezt a nehéz kérdést. - Szele módszertana az életrajzi
alakot azért választja, mert ő az egyháztörténeti személyiségeknek
»vallásteremtő« (?) erőt tulajdonít, azaz a feldolgozás által vonzó,
megragadó követésre méltó, hitébresztő, szemléletek nyújtását várja
tőlük. Most tekintsünk el az ő helytelen felfogásának részletes ok-
fejtéssei való megdöntésétől s cáfolattal vegyük röviden Dr. Imre
Lajos szavait: »Minden történetben nem az ember, hanem az Isten
a tulajdonképpeni cselekvő személv,« , ,

Kérdezhetnők : mit ; mond az Utasítás? Sajnos, semmit. Az
anyag és annak elrendezése azonban beszél erről a kérdésről és,
ha olvasni akarunk belőle. Bár az anyag már természeténél fogva
sem dönthet eern az egyik, sem a másik álláspont mellett, mégis
nyilvánvalónak látszik, hogy inkább .az életrajzon alapuló tanítást
tartják helyesebbnek a tanterv alkotói. Csak néhány címet sorolok
fel s máris világosnak látszik ez az elgondolás: Az apostolok: Saul.
Pál. Magyar reformátorok. A reformáció ügyét szolgáló fejedelmek.

Ne vonjuk még le a végső következtetést. Menjünk át meg-
egyező esetet .keresve, a nemzeti történet terére, Ott a III-,-IV.
o. beszéd- és értelemgyakorlati anyagában dolgozzuk fel életrajzok-
ban hazánk történetét. Az V -VI. o.-ban ősszefüggö történetet
tanítunk. Az' egyháztörténetet ugyanezen osztályokban tanítjuk.
Nyilvánvaló, hogy ez a helyzet az összefüggő tanítást tenné itt is
kívánatossá. Az életrajzon alapuló egyháztörténeti tanítást csak
az 'indokolhatná, hogy itt nincs meg az a megalapozás, ami meg-
van a nemzetitörténetnél. Ebből azt a következtetést vonhatnánk
le, hogy valahol hiba van. Mégpedig a tantervben. A beszéd- és ért.
gyakorlatok anyagába evangélikus jellegű rész gyanánt fel kel'
lett volna venni néhány egyháztörténeti személyiség tárgyalását
megalapozó anyagnak, hogy ne kelljen az V -VI. o. egyháztörténe-
ténél az életrajzon alapuló tanítás kissé veszedelmes vágányára
tévednünk.

Nézzük most közelebbről: mit jelent az életrajzon alapuló egy
háztörténeti tanítás. Már Szele meghatározásából, aki »oalláste-
remtő« (?) személyiségekről ír, kitünik, hogy ez azt jelenti és je-
lentené, hogy .egyháztörténeti jellemrajzokat adva: emberi nagy-
ságokat, követésre méltó példákat, eszményképeket, mondhatnám,
bátványokat állíthatnánk tanulóink elé. Ezekben azonban min-
den esetben a gyarló, esendő, sőt megvetendő embert fogja majd
később látni, rnihelyt történelmi tudása akár olvasmányai r-évén,
akár bármi .módon ?ővülni fog. Számolnunk kell ugyanis a m~
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szokásos »sárral való bepiszkítással«, de számolnunk kell azzal is,
hogy amíg - amint mondani szokták - a régi idők történetírása
felcicomázta, díszruhába öltöztette alakjait, addíg .az újabb történet-
írás szereti embereit pőrére vetköztetni. Ezáltal szellemi csemegét
nyújt olvasóinak. Ez a csemege azt eredményezi az életrajzokon
.alapuló történettanítás esetében, hogy a bálványok egy-kettőre le-
dőlnek s ~ felnőtt,. de bírálattal nem rendelkező olvasó elfordu]
tőlük, ipari értéküket nem hajlandó többé elismerni; csak gyen-
.II~'eségeiket fogja látni s elfordul esetleg az Egyháztól is, mely neki
- szerinte ~ az iskolában hamis egyháztörténetet adott.

Az összefüggő tanítás mellett, a cél szem előtt tartásával, nem
.az emberi ~kiválóságokra s azok cselekedetére mutatnak rá, ha-
nem Isten vezetésére, szeretetére, gondoskodására, aki embereket
támaszt és állít az Egyház szolgálatába, aki nem hagyja elveszni
Egyházát, aki gyarló emberek által is elvégzi az Ö nagy munkáját
a földi Egtyházban,a Szeritlélek vezetése által. Igy inkább meg
lehet közelíteni a tantervi célt, melyet fentebb kb. így fogalmaz-
tam át: az egyháztörténetben láttassuk meg a tanulóval az Egy-

.házért ma lis cselekvő s benne Önmagát folytonosan hiielentö Isten.t.
Ime a :két álláspont világosan kifejtve. Világos a helyzet, mégis

nehéz a döntés. Több esztendei tapasztalat alapján mondhatorn,
hogy a VI. o. sem érett még eléggé a pragmatikus nemzeti történet
befogadására, bár ezt alaposan előkészíti a beszéd- és ért. gya-
korlatok történelmi anyaga. Még nehezebb a helyzet azegyháztör-
ténetnél, melyet ílynemű anyag' nem alapoz meg. Különösen vilá-
-Bosan látom ezt most, hogy néhány ev óta VII-VIlI. o.-ban tanítok.
- Próbáljunk hát áthidaló megoldást keresni.

A középiskolai vallástanítási Utasításban a Ill. o. anyagára vo-
natkozólag (egyháztörténet) a következőket olvashatjuk: »A nagy
anyagra és a tanulók fejlettségére való tekintettel ezen a fokon
Illem tanítjuk .az egyháztörténelmet genetikusan, hanem élet- és
korrajzokban, azonban, mégis úgy, hogy az egyház egységét a tör-
ténelem menetében megéreztetjük«

Nálunk a .két indok közül csak a tanulók fejlettségi fokáf-a
kell tekirrtettel ! lennünk, mert a felemelt óraszámok mellett az
jany,ag könnyen elvégezhető. De tekintettel kell lenni arra is,amit
az említett Utasítás szintén hangsúlyoz: » ... el kell érni azt (az
egyh. tört. tanításával), hogy ezeknek a személyeknek (t. i.egyh.
·történeti személyeknek) állandó vagy alkalmi bírálgatása és befek-
'tetése ne ingássa meg a tanulók egyházhűségét«.

Összegezve a kérdés fejtegetését, leszögezem azt a meggyőző-
désemet, hogy Iegszívesebben döntenek az összefüggő tanítás mel-
lett. A \ megvalósuló nyolcosztályú népiskola s az· eljövendő
V- VIlI. o.-os új hittani tanterv ezt bizonyára majd lehetővé is
.teszi. A jelenlegi helyzetben azonban a megalapozás hiánya és a
-tanulók fejlettségi foka megalkuvásra késztet. De aggódó lelkem
.azért indított íly hosszú okfejtésre, hogy a kényszerítő körülmé-
.nyek ellenére js azt mondjam: ne kössön ki senki a. személyekhez
'kapcsolódó ,egyháztörténet-tanítás .mellett végérvényesen, hanem
.minden esetben, még akkor is, ha az anyag természete az életrajzi



alakot kívánja meg, domborítsuk ki és hangsúlyozzuk az Egyház
'egységét és Isten vezetésével folytonosságát. Emeljük ki, hogy 3Z

ember csak eszköz Isten kezében s Ő még a gyarló embert, !Sőt
az emberi gyarlóságot is fe] tudja használni céljának elérésére.

Azt talán nem kell hangsúlyoznom ezek után, hogy ilyen tanítás
mellett nem kell félnünk »hőseink« leleplezőitől, sőt Krisztus ka-
tonájának »befeketítése 'a tanuló s a felnőtt hívő egyházhűségét,
csak fokozni fogja.

MEGJEGYZÉseK
Tekintély stb.

Még 1938. januárban a kezembe került egy Vendégforgalmi
Ujság. Ebben bizonyos lovag dr, Leidl nyilt levélben fordult a
V. K. :Miniszter Úrhoz, tegye lehetővé azt, hogy minden tanító
alaposan, jól és sürgősen megismerhesse Budapestet.

Egyúttal rámutat arra is, hogyavendégforgalmi statisztika:
s.zerintaz 'Ország 2Q.000tanítója közül 16.000 még soha nem látta
Budapestet.

'Érdekes számok! Hogy honnan vette a levélíró Úr, nem tudom,
de ha leírta, bizonyosan úgy is van; legalább is hozzávetőlegesen.

Hát igen! Bármennyire fáj is - és higyje el a T. Olvasó első-
sorban nekem,aki leírom ezt - tudom sokaknak fáj, de ki kell
mondanom, hogy a magyar néptanítók túlnyomó része, enyhén
szólva, nagyon, de nagyon elmaradt a világtól. Megengedem én,
sőt tudom, hogy azok a messziről megismert néptanítók elsőrendű
pedagógusok, kiváló nemzetnevelők és sokat, megfizethetetlenül
,sokat köszönhet nekik az ország. Azt is tudom, hogy ezek a derék,
becsületes', de valahogyan félszegen öltözködő, kissé gyámoltalan
benyomást keltő »jó falusiak« fenntartás nélkül, buzgón teljesítik,
óriásira dagadt kÖtelességeiket. Én magam is falusi néptanító va-
gyok - soha és sehol nem szégyenlem - ne legyek félre értve!
Nem 'akarok gúnyolódni, sem bántani!

De vannak más kötelességek is, mint amit felülről rónak ránk.
Vannak kötelességek, magunkkal szemben, la társadalommal szem-
ben. Igen, tisztelt Olvasó, bármennyire teljesítjük isa sok köteles-
eéget, akármennyire halljuk is felköszöntőkben és hivatalos dik-
ciókban, hogy milyen óriási jelentősége van a mi munkánknak,.
eredmény társadalmi téren - én kimondom magyarán - semmi."

Mert maguk a dikciózók leereszkedő vállveregetéssei fognak
holnap röviden beszélgetni Veled kedves megdicsért Kartárs.

És ennek a sértő - engern legalább is mélyen sértő - »leeresz-
kedésnek« nagyrészt mi vagyunk ,az okai.

Elmaradottságunk társadalmi téren, félszeg és korszerűtlen vi-
selkedés és öltözködés. -Ió megjelenés társaságbeli modor nagyon
sok egyéni sikernek volt az előmozdítója s ezek hiánya miatt na-
gyon sok tehetség maradt véka alá rejtve.

* Nem így van 1 A haladás igen nagy! (Szerk.)
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Ruha, modor, fellépés. Sokszor találkozik az ember ~agy tu-
dású, széles látókörü emberekkel, akiknél kínosan hat a félszegség,
bátortalanság.' ' ,.,

Kedves Tanító Testvéreim! Hiába lesz az akadémia is; ha nem
igyekszik minderiki külső megjeleriésb'en,f~népésbeÍl) modorban
csiszolni önmagát! ' . , '.' , .
, Tudom, hogy nincs mód arra, hogy jobban Öltözködjünk, köny-
veket vásároljunk stb., évente 1-2 hétre nagyobb városokban (lásd
Budapest) tartózkodjunk. .

E,nnek meg kell szűnní l Ha már megoldották az akadémiai
képzést, mi oldjuk meg saját kebelünkben az előbb mondottakat.
1 em gondolok én a túlhangos, falusi típusra, amelyből sajnos
szintén sok van.

Én egy átlagos, szolíd, komoly, .de öntudatos tanító eszményt
.képzelek el, aki nemcsak az iskolában, nemcsak a falun van otthon,
hanem ha az alkalom úgy hozza a gyűlés termekben, a banketten
és egy jobb szalonban is fesztelenül mozog és beszél.

Ehhez segédkezet kell riyújtani a kormánynak, az egyháznak
és minden intézménynek, amely érdekelve van a tanítóság sorsának

·intézésében.
De elsősorban

lekedni mi l
bízzunk csak önmagunkban és kezdjünk cse-

Pártap Tivadar.

EGVEStJLETI ÉLET

I
HIVATALOS RÉSZ

IBÉLER GUSZTÁV
Nyiregyháza evangélikus tanítóságának gyásza van! Bélel' Gusztáv meghalt.

1863. április 30-án Szepesolasziban született. Tanítói oklevelét 1884-ben szerezte
·az iglói állami, tanítóképzőben. Nyiregyházára 1886-ban jött.' Elöbb tanyai,
majd a központi evangélikus iskolában tanított. \

Pénztárnoka és választmányi tagja volt a Vármegyei .Altalános Tanítóegye-
sületnek, jegyzője és másodfelügyelője a szőlökertségi egyesületnek 'és a IlL,
majd az 1. polgári temetkezési egyesületnek.

Tagja volt több éven át az iskolaszéknek, presbitériumnak és képviselő-
testületnek.

Béler Gusztáv nem mindennapi egyéniség volt. Meleg szive, jó kedélye,
kedves, közvetlen modora mindenki rokonszen vét megnyerte. A régi világ
egyik legkiválóbb tanítóját vesztettük el benne.

Október 26-án d. u. 3 órakor a Nádor-u. 43. gyászházból kisértük örök
pihenő helyére a Déli temetőbe. Emléke legyen áldott!

100 éves egyesületi jubileum!
A zalai ágostai hitvallású evangélikus egyházmegyei Tanítóegyesület 1939.

november 21-én d. e. 10 órai kezdettel, a rnencshelyi evangélikus templomban
100 éves fennállása alkalmából diszközgyűlést tartott. Előtte 9 órakor isten-
tisztelet volt, melyen az igét Jónás Lajos esperes hirdette. '

A díszközgpülés tárgpsorozata: 1. Himnusz. Közének. 2. A díszközgyülést
· megnyitotta Szász A. mencshelyi tanító egyesületi elnök. 3. Szentantalfai Nagy
Lajos alkalmi költeményét előadta: Molnár Lajos felsődörgicsei tanító. 4. »A
100 éves zalai Tanítóegyesület«. Előadta Király József szentantalfai tanító,

,egyesületi jegyző. 5. Maár M.: »Az Ur csodásan müködik«. Énekelte a mencs-
helyi Ev. Leányegyesület. 6. A díszközgyűlés bezárása. 7. »Hiszekegy«. Közének.

A díszközgyűlés után közebéd volt.



Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület kőzgyűlése.
November 9-én reggel 8 órakor a Tanítók Háza kisterrnében egyesületünk

választmányi ülést tartott. A közgyűlés előkészítése már 8-án délután meg-
kezdődött, amikor a számvizsgáló- és a lapbizottság átvizsgálta az egyesület,
az üdülőház s az Evangélikus Népiskola szám adása it. Mindent remiben talált
s elfogadásra ajánlott a közgyűlésnek a választmány útján.

A választmányi ülés letárgyalta az eléje utalt egyesületi ügyeket, az elnök-
nek az egyetemes tanügyi bizottság elé terjesztett jelentése. főbb pontjait, a
beérkezett javaslatokat s a pénztáros, lapbizottság, számvevő s üdülőházi bi-
zottsági elnök jelentéseit. Mindezt megvitatva, rendben ta lálva elfogadásra
'ajánlotta a közgyűlésnek s a közgyűlés elé javaslatokat terjesztett az elnök
útján előadott beérkezett indítványokkal kapcsolatban.

A közgyülés a díszteremben 10 órakor kezdődött. Megjelent azon Krug
Lajos, az egyesület örökös díszelnöke, Uhrin Károly tiszteletbeli elnök, Bódy
Antal állami országos egyesületi alelnök, Péterhidi József, rnint _ az Eötvös-
alap és a Tanítók Háza képviselője, dr. Hemporth Elek, az Országos Evangé-
likus Tanáregyesület képviseletében, Nőtel Pál igazgató, a Franklin-Társulat ré-
széről, dr. Bertha Benő kir. járásbírósági elnök, Gubacs Gábor polg. isk.
tanár, Boross Béla alsószeli igazgató s mások az egyesület számos tagjával
-együtt.

Somogyi Béla elnök megnyitójában utalt a mai idők jelentőségére a nem-
zeti és társadalmi életben. Vázolta a tanítói hivatás magasrendűséget s esz-
ményi jellegét. A mai népoktatásügyi és tanítói feladatok mellett hangsúlyozta
.az egyesületi eszme, a közösségi gondolat jövendőt építő hivatását s kitartó,
lelkes nevelésoktatásügyi munkásságra buzdította az egyesület tagjait. Meleg
szavakkal köszöntötte a vendégeket, az állami tanítók képviselőjét, mint ákik-
nek egyesületi munkája mindíg példát mutatott a rni kisebb közösségünknek,
a Tanáregyesület kiküldöttjét, akikkel együtt építjük a magyar művelődés
hajlékát és testvéri közösségben kell maradnunk továbbra is, Uhrin Károlyt,
ki a régi tanítói célkitűzések egyik lelkes munkása volt s mindíg eszmei
·értelemben dolgozott, Péterhidi Józsefet, Icinek működése alatt a Tanítók Háza
nagy fejlődést és lendületet vett, Nőtel igazgatót, mint régi, kedves vendéget,
dr. Bertha Benőt, ki az evangélikus világi úr eszményképe 5 Imegmutatja, rnilyen
hitéletet kell élnie világi férfiaknak s a tanítóválasztási szabályrendeletben
is nagy munkarészt vállalt, Gubacs Gábor és Baress Béla előadót, majd a ké-
sőbb érkező Krug Lajost biztosította meleg szavakkal arról, hogy mindig
,szeretettel zárjuk szívünkbe s hálával gondolunk a már 15-ik működési évét
is betöltött országos egyesületre, amelynek ő alapítója s iegy évtizeden át elnöke
volt. Az üdvözlest többen meghatva köszönték meg, köztük Krug Lajos,' ki
örömének adott kifejezést, hogy lelkes munkában s a régi célkitűzések nyo-
mán alkotó erőben látja az egyesületet. Ünnepi. hangulatot keltett a ,gyűlés
.első mozzanata,

A kegyelet adój ának lerovása után vitéz Szügyi Károly titkár terjesztette
elő részletes, tartalmas évi jelentését. Sajnos, a Ielkeshangú, nagy tetszés-
sel fogadott jelentést csak kivonatosan isrnertethetjük, mert Iapunk nagyon
.korlátozott terjedelme nem ad módot részletesebb közlésre.

A titkári jelentés bevezetésében utalt az évtizedes tanítói küzdelrnek között
egyesületünk munkájára s az egy évvel ezelőtt kezdődő nagy világtörténelmi
mozzanatokra, amelyek nyomán összetörtek a kétkedés bilincsei s a magyar
akarat Uzsokra, Vereckére, ezeréves szent határunkra tüzte ki a Háromsz int.
Köszöntötte a visszatért tanítótestvéreket nagy hatással idézve Petőfinek »Fe-
kete kenyér« c. versét. Buzdított a magyar katonai eszmény szolgálatára.

A titkári jelentés ostorozta az idegen kifejezéseket nyel vhasználatunkban,
mint amelyek megrontják nyelvünk tisztaságát s a nemzeti öntudatot is ká-
rosan befolyásolják. Erintette a nyolcosztályú népiskola kérdését, amelyet csak
tanterem-építéssel, illetőleg új állásszerzéssei tart kielégítőnek. Nem tartotta
megengedhetőnek, hogy az úgyis sok sérelmet szenvedő felekezeti tanítóságon
vegyék meg egy új korszakalkotó intézmény árát azáltal, hogy annak terhét a
nyilvánosságra hozott alakban az iskolafenntartók vegyék magukra. Attól tart,
hogy lelkesedésében új megterhelést vállalva végül is összeroppan a tanító,
ha e kérdés megoldása nem történik kielégitő módon.
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Beszámolt a titkári jelentés a tanító egyesületi munka terén a dunántúl i;

bányai, tiszai és dunáninneni egyházkerületi Tánítóegyesületek ezévi közgyű-
léseiről, illetőleg működéséről. Közölte a kitüntetések, előlépések,nyugalomba-
vonulások és az elhalálozások adatart s méltatta az illetők életrnunkáját, tevé-
kenységét és pályájuk kiemelkedő eseményeit. Buzdított az egyesülettel szemben
fennálló kötelezettségek teljesítésére, ideértve a tagsági és előfizetési díj kö-
telezettségét is. Rámutatott az országos elnökség állandóan emelkedő ügyviteli
munkájára, amely közgyülésünkig 710 ügydarab-számot mutat. Buzdított jóléti
intézményeink támogatására, a Gyógyház eszméj ének felkarolására. Kiemelte
az országos egyesület jegyzőjének : Hrabovszky Mihálynak művészi képkiállt-
tását. Követésreméltó például állította az ifjú tanítók elé a művész i sikereket
elért tanítótestvért s jelentését lelkés, buzdító szavakkal fejezte be a .köz-
gyűlés osztatlan helyeslése mellett.'

A titkári jelentés egyesületi életre vonatkozó személyi adataira legközelebbi
.számunkban még visszatérünk s annak főbb pontjait részletesen közöljük.

Boross Béla alsószeli igazgató-tanító tartotta meg azután előadását húsz-
esztendős küzdelmeikről. Az elnök testvéri szeretettel köszöntötte az evan-
gélikus tanítóság nevében. Ezt megköszönve, nagyszabású előadásban számolt.
be Boross Béla a magyar evangélikus tanítóság babiloni fogságáról. Végighaladt
a trianoni béke után bekövetkezett eseményeken. Vázolta a nagy útkeresés
állomásait, amelyek során végre II felvidéki tanítóság külön tömörülése köri\l
kialakultak a magyarságért vívott küzdelmek főbb vonásai. Szólt sajtójuk
megszervezéséről, iskolai tevékenységükről, társadalmi munkájukról. Lehi-
lincselő képet festett a magyar dalosünnepélyek, a népművelés, gyöngyös-
bokréta s más megmozdulásole hatalmas nemzeti jelentőségéről, jövőre kiható
erejéről. Megrajzolta az elszakított magyar tanító hitének, elszántságának és.
erős akaratának csodálatos összetartó hatását, küldetését. Megrázó hatással
tárta fel az utolsó erőfeszítéseit az elnyomó állam képviselőinek, amelyek
már teljesen hiábavalók és sikertelenek voltak.

Ez az előadás ünnepi köntösbe öltöztette a lelkeket. Az előadó jó készült-o
sége, külsöben is megnyerő alakja, hangja s nemzeti öltözete egyaránt meg-
ragadta a közgyűlés hangulatát és meleg ünneplést váltott ki.

A lelkesedés még magasan szárnyalt, amikor Gubacs Gábor tanár lépett az.
előadói asztal elé természettani kísérleti eszközeinek nagy készletévei s mind-
végig lebilincselő alóadásában az egyszerű eszközökkel végezhető természettani
kísérleti eszközökről szólt. Előadását sokszor szakította meg a taps, a nevetés;
Kitűnő gyakorlati készülékek segítségével mutatott r á, hogy mennyire egysze-
rűen lehet nagy természettani törvényszerűségeket érzékelhetővé, világossá
tenni. Évek tapasztalatát gyűjtötte egybe a kiváló előadó s nagy hálára kötelező
szívességgel tette közkinccsé bámulatos ügyességgel' összeállított kísérletezö-
eszközeinek egész anyagát. Élmény volt és felejthetetlen mozzanata a közgyű-
lésnek ez az előadás.

A közgyűlés azután gyors menetben letárgyalta a választmány előterjesz-
'téseit. Az anyagi sérelmeket az elnöknek a tanügyi bizottság elé terjesztett
előadói jelentésében, a Tanítóegyesületek Egyetemes Szervezetéhez terjesz-
tett emlékiratban s a Szövetséghez irányított felterjesztésben intézte el. Ide-
utalta a bányakerületi egyesület s a mezőberényi tűzharcos tanítók hasonló,
javaslatait. A kemenesaljai egyesületből felterjesztett OTBA javaslatok~t más-
nap Szakály Dezső alsósági igazgató-tanító. vezetésével küldöttség vitte az
OTBA igazgatóságához. A Kántor-í Rovattal kapcsolatban kiadandó orgona-elő-
játék és karének gyűjteményt is elfogadta elvben a közgyűlés, valamint segélyt
szavazott mea egy arra rászoruló özvegynek. A közgyűlés alapbizottság le-
mondott elnöke: Siki Béla helyébe megválasztotta elnöknek: Gadányi János
budapesti igazgatót, továbbá az üdülőházi intézőbizottság tagjaiul: Horvát.
Dezső kővágóőrsi és Hugyecz György békéscsabai tanítókat, ellenőrnek : Herendi
Károly budapesti és számvevőnek Mezősy Arpád váci tanítókat.

A közgyűlésen való megjelenését leküzdhetetlen akadályok miatt kimentette
D. báró Radvánszky Albert egyet. felügyelő, D. Kapi Béla titkos tanácsos,
püspök, Túróczy Zoltán püspök, dr. Kentar-ik Gyula tanügyi tanácsos.

A mindvégig emelkedett hangulatban lefolyt közgyűlés délután 2 órakor
ért véget: a Himnusz hangjaival.
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Az állástalan tanítókat kérjük, hogy címüket és az oklevél
megszerzésének időpontját a soproni evangélikus tanítóképző-intézet
igazgatóságával közöljék. Az elhelyezkedést szükség esetén az igaz-
gatóság közvetíteni tudja.

HIR E K
Az Országos Magyar Vendégforgalmi

Szövetség hivatalos lapjaként ezentúl az
ORSZÁGJÁRÁS c. lap jelenik meg a régi
Vendég!orgalmi Újság helyeit: Harsányi
Zsolt szerkesztésében. A lap L évi okt.
20-án megjelent száma lelkesen ír a ma-
gyar tanítóról és oktatói karról s cikkét
így fejezi be: "Hinni szerelnők. hogya
most szőnyegen levő költségvetési tárgya-
lások során a magyar tanítói és tanári
kar megkapja a nemzettől mindazt, amit
megérdemel. "

Máté: Törék Gyula: Teljes magyar-
ságot I c. különlenyomatban lelkesen síkra
száll a teljes és tökéletes magyar rnű-
veltség érdekében. A "Sorakozó" 1939
szept. l5-iki számában megjelent cikk így
buzdít a magyarságra :

Vezércélunk : a mainál és minden
eddiginél

Magyarabb Magyarország I
Nemzetibb Magyarország I
Őrök, szerit Magyarország I

Sopron. A népiskola tanítótestületének
és iskolai bizottságának egyöntetű jav as-
latára az egyháztanács 1939 szept. 19-én
Polster Rezső tanítót választotta meg
egyhangúlag a népiskola ui igazgatójává.
A választás minden tekintetben arra méltó
Iérliúra esett. A képviselőtestület az egy-
házközség jegyzőjévé szept. 24-én Grá!
Samu ny. népiskolai igazgatót választotta
meg egyhangúlag. A Grá! Samu és Kiss
Józse! igazgatók nyugalombavonulásával
megüresedett 2 tanítói állásra Friedrich
Árpádot és Polster Lászlót választotta
meg. Előbbi a soproni kisegítőiskolai osz-
tálynál működött, utóbbi sopronbánlalvai
állami tanító volt.

Halálozás. Kiss Sándor nyug, beledi
evangélikus tanító november hó 2-án
meghalt. Elhalálozásáról a következő
gyászjelentés adott hírt: Alulírottak le-
sújtott szívvel, de Isten akaratán való'
csendes megnyugvással tudatlék. hogya
forrón szeretett édesapa, após, nagybátya :
Kiss Sándor ny. ev. tanító munkás éle-

tének 81-ik évében, 1839. évi november
hó 2-án reggel 8 órakor, áldott lelkét visz-
szaadta Teremtőjének. A boldogultnak
hült tetemét november hó 4-én d. u. 2
órakor fogjuk az evang. egyház gyász-
szertartása mellett a bel edi temetőben, a
családi sírboltban nyugalomra helyezni.
"Aoma nemes harcot megharcoltarn. lutá-
sornat elvégeztem, a hitet megtartottam,
végezetre eltétetett nékem az Igazság
koronáie, rnelyet megád nékem az Ur
ama napon, az igaz Bíró." II. Tim. 47,8.
"Íme, én meghalok, de az Isten veletek
lesz 1" 1. Mózes 48, 21.

Tízezer pengő Gyóni Géza hamvai.
nak hazahozatalára. A Gyóni Géza Iro-
dalmi Társaság szerdán este tartotta évad-
nyitó ülését. Az elnöki megnyitó, majd
a tartalmas Iötitkári jelentés után a tár-
saság néhány tagja adott elő saját mű-
veiből. Különösen nagy sikerrel szerepelt
Missuray-Krug Lajos, a saját költerné-
nyeivel. Végül az elnök bejelentette, hogy
Gyóni Géza hamvai nak hazahozatalára
9516'06 P van csekkszámlán elhelyezve.

Választás. Lapunk rovatvezetöiét :
Kuszák István soproni gyakorlóiskolai
tanárt a soproni Frankenburg Irodalmi
Kör okt. 29-én tartott közgyűlésén titká-
rává választotta. A kitüntetö megbizatás
tanítói körökben őszinte örömöt keltett s
ahhoz Iapunk részéről is Isten áldását
kérjük.

A Nobel-dll két nyerteséről ad érde-
kes tudósitást a BUVÁR novem beri száma.
Cikket írtak ezenkívül: Siklóssv Lász!ó
a svájci Pilátus-hegyről. Melly Józse! a
gyógyuló magyar laluról, Horváth Árpád
a műbörkészitésröl, Holimann Ernő az
opti ka szerepéről a bűvészetben, Mészé-
ros Kálmán az abesszíniai keresztestne-
jomról, Urbánvi Jenő a cipősarokról. A
tudomány műhelyéből című rovatban új
magyar találmányról. a ciklográiról ol-
vashatunk. Ez a műszer megoldotta fl

hengeralakú tárgyak egysíkban való
Iényképezésének kérdését.
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,KANTORI ROVAT

Rovatvezetó: dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-intézeti tanár.
--------- I

A magyar protestáns himnológía feladatai.
Irta és a Prot. Irodalmi Társaságban 1939. okt. 30-án felolvasta: Schulek Imre.

A magyar protestáns hinmológia régi törekvése, hogy az ide-
gen származású dallamok helyébe magyar dallamokat helyezzen.
A mult században ezt úgy vélték megoldani, hogy az idegen dallam
mellé új •dallamokat komponáltak. Úgy gondolták, hogy ezek a
párhuzamos dallamok .a gyakorlatban minden nehézség nélkül
fognak az :eredetiek helyébe lépni. Nem a szerzők jószándékárt
rnúlt, hogy ez nem történhetett meg. A szöveg kérdése ebben az
időben nem .volt különösebb gond. Megelégedtek többé-kevésbé
jó fordításokkal 'is. Sőt az eredeti magyar szövegeket is a kor
ízlése szer-irit »javították« át:

Talán felesleges külön ,szólni arról a dilettáns magyaritásról,
mely úgy vélekedett, hogy elég az ütemvonalakat máshová húzni.
Nem gondoltak arra, hogyakótakép megváltoztatásával még nem
változik mega dallam hangsúlya is.

Üjabb törekvés, hogy éneklesünk rnagyarrá, helyesebben ma-
gyarabbá tétele / csak la régi ma.gyar any,ag újra használatba vé-
telével történjék. (Magyarabbá tétele, mivel idegenből átvett és
itt meghonosodott értékes evangéliumi énekeinket nem akarhat-
juk teljesen Jkiszot'Itani.) Himnológiánk feladatait ezzel már tu-
lajdonképen meg is jelöltem.

A feladat első része az anyag gyűjtése és rendszerezése. Az
eddigi kutatások s az ebből szemelvényként kiadott énekek vilá-
gosan bizonyítják, hogy van használható régi magyar ének-anyag.
Először is valamennyi kéziratos és nyomtatott kótás énekeskönyv
dallamanyagát ki kell írni. Valamennyit közös záróhangra transzpo-
nálva bizonyos rendszer alapján kartotékozni kell. A kartoték-
rendszer olyan, hogy benne a dallamvariánsok lehetőleg egymás
mellé kerülnek. Korrendben la Gönczy-Iéle debreceni énekeskönyv
1806.-i kiadása az utolsó könyv, melyet eszempontból számba
venni még érdemes. Az utána következők már egyre jobban a ha-
nyatlás jeleit mutatják. A 'református és ievangélikus énekesköny-
vek között nem szükséges különbséget tenni. Régen még mind a
kettő ugyanazt a magyar anya.got tartalmazta. Azonban nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül az egykorú római katolikus énekeskönyve-
ket sem, mert ezekben isszámos, a protestáns könyvekben .is kö-
zölt dallam van. Természetesen a dallamok felkutatásával és rend-
.szerezésével egyidőben a azövegeket is fel kell kutatni és rend-
szerbe kell foglalni. Voltaképen még az anyag rendszerezése előtt
kellett volna megernlítenem, hogy egyidejüleg a forráskutató mun-
kának is meg kell indulnia, Nem elégedhetünk meg u. i. a köz-
ismert énekeskönyvek és kéziratok feldolgozásával, hanem ugyan-
akkor végig kell kutatni minden legkisebb nyomot is újabb, lap-
pangó források után. Kétségtelen, hogy ez igen nagy munka. De,



hacsak valamennyire is lelkiismeretesek ákarunK lenni, ezt 'el
nem hagyhatjuk.

Ha az .anyag legalább 90%-ában együtt és rendezve is van,
lehet csak tovább menni. A következő lépés a rendszerezett anyag
kiértékelése. Ki; kell választani az értékes dallamokat és szöve-
geket, melyek méltóak arra, hogy újra közkinccsé váljanak. Ugyan-
ekkor meg kell vizsgálni: vajjon mi az, ami külföldi eredetű, idegen
átvétel? Ezek természetesen nem jöhetnek számításba, kivéve~zo-
kat, melyek annyira áthasonultak, hogy már új dallamoknak szá-
mítanak. Ennek 'az eldöntése sok esetben igen nehéz, nagy kö-
rültekintést, szaktudást és ízlést igényel. A felélesztésre és újból
való megtanításra kiválasztott dallamoknak (a variánsok egybe-
vetésével) meg kell állapítani a végleges alakját. Ez természetesen
ezintén igen nagy szaktudást, stilusérzéket és művészi felkészült-
séget kíván. Hasonlóképen a szövegeket is ki kell választani.
esetleg lényegtelen módosításokat végezni rajtuk. Itt is meg kell
állapítani, hogy eredeti-e, vagy fordítás sth. Ez a két irányú munka,
dallam és szöveg felkutatása és főképpen kiértékelése nem tör-
ténhet egymástól függetlenül. Egyiknek a másikra állandóan tekin-
tettel kell lennie (pl. nem hagyhatjuk figyelmen kívül a prozódia
kérdését, stb.), sőt mindkét irányú munka kell, hogya másik ered-
ményeit hasznosítsa a maga számára. Csak a szöveg és a dallam
teljes összhangjával adhatunk teljesen művészi értékű énekeket
gyülekezeteink ajkára.

Csak mikor mindez készen van, lehetaz énekek kiadásához és
terjesztéséhez fogni, hogy magyar énekeink is elfoglalják az őket
megillető helyet istentiszteleti, gyülekezeti életünkben. Kivánatos
volna a kiadást már előbb elkezdeni. Nem szabad azonban szem
elől téveszteni, hogy az egyszer közrebocsátott anyagon javítani,
változtatni már igen-igen nehéz, úgyszólván lehetetlen. Amit va-
laki egy formában megtanult, különösen énekben, majdnem lehe-
tetlen, hogy azt később másképen tanulja meg. Minden énektaní-
tással foglalkozó tudja, hogy inkább 10 új dalt tanít, semmint egy
hibásan betanultat kijavítson. Ha egy dallam egy formában elter-
jedt, azt majdnem lehetetlen kijavítani. Ez egyetlen okból örül-
hetünk, hogy aránylag olyan kevés élő magyar énekünk maradt
gyülekezeteink ajkán. Igya régi énekek stép formáját könnyebb
lesz új ,énekként megtanítani, mintha az romlott alakban máig
fennmaradt volna; (Folyt. köv.)

*
Könyv- és hangiegvísmertetések.

1. »Daloljatok Honvédek!« a címe az új katonadaloskönyvnek. Volly István
szerenesés kézzel válogatott össze 101katonadalt, melyekhez még Erkel, Egressy
és Tinódi 1-1 dallama járul. A daloskönyvet a honvédségen kívül iskolák,
egyesületek, leventék stb. is jól használhatják. Katonanótáink egy része, mely
a kötéllel fogott, idegen célok szolgálatába állított katona korszakából való,
a katonasort keserűséggel emlegeti. Ma, midőn honvédségünk is a nemzeti
célok szolgálatában áll, az ilyesféle daloknak már csak történeti jelentősé-
gük van. Éppen ezért örömmel üdvözöljük a Vitézi Rend Zrinyi Csoportjának
ezt a kiadványát, mert benne az áldozatos, bátor hazafiságot kifejező hang
szólal meg és dallamait is öntudatosan vallhatjuk a magunkéinak. Ezt a



daloskönyvet is használjuk, mert kívánatos, hogy honvédeinkkel a daÍoÍás-
ban is egyek legyünk. (\Ára: 1.50 P).· Sch. L.

2. Kodály Zoltán: »Semmit ne bánkodjál«. Ez a karének, amelyik a »Ma-
'gyal' Kórus« kiadásában nemrégiben jelent meg, egy régi magyar egyházi
énekünk dallamára épül fel. A dallam egyik változata a Kapi-féle korálkönyv-
ből ismeretes (195. b. szám), mint a »Mit bizik e világ« énekszöveg (Dt. Ekv,
531. sz.) dallama. Magyarabb ritmusú változatát vegyes-, valamint egynemű-
kari feldolgozásban Schulek Imre tollából közöltük Iapunk hangjegymellék-
letein (1938. IX.-X., ill. 1939. V.-VI.), mégpedig Szkhárosi Horváth András-
nak, a XVI. századi magyar reformátornak »Semmit ne bánkodjál« kezdetű

_szövegének némely verseivel (v. ö. Dt. Ekv. 258 .sz.). Most végül Kodály a
nagykőrösi ref. tanítóképző-intéz.et jubileumára megírta ezt az éneket férIí-
karra (nőikari kiadás is jelent meg). A mi egyházi ~érfikaraink számára szép
feladatul" kínálkozík, hogy ezt a. magas művészettel megírt s mégis egyszerű
művet munkaprogramjukba felvegyék és megfelelő alkalomkor (főként a re-
formáció emlékünnepén) elő is adják. Időtartam: 5 perc. ·Arak: partitura 1
pengő, szólamok 10 db.-on felül á 20 fillér.

3. Vikár Sándor: Vezérkönyva népiskola VI. o. énektanításhoz. (»Nép-
.tanítók Pedagógiai Kiskönyvtára«, Sárospatak : 1939. 102 old., ára: 3.50 P).
Vikár Sándornak, a jeles zeneszerzőnek s a nyiregyházi ref. tanítónöképzö-
intézet tanárának énektanítási vezérkönyvei közül kettőt: a IV. és az V. o.-ét
már ismertettük lapunkban (1937. X:, 1938. XII.). Most a sorozat befejező
kötetéről írva megállapíthatjuk, hogy Vikár vezérkönyveiből maga a tanító
is számos indítást nyer önmaga zenei továbbképzésére. A VI. o.-os vezérkönyvbe
felvett dalanyag (50 ének) helyes szempontok alapján került együvé. Két-
szólamú énekeket, valamint kánonokat is találunk a műben, hiszen ez a nép-
iskola magasabb osztályaiban folyó énektanítás anyagának' fontos része. Mint
az előző kötetekben, úgy ebben is nagy gondot Iordított a szerző az előző
osztályokban végzett anyag ismétlésére. Igy tehát nem csupán a teljesen osztott
iskolák énektanításához, hanem kedvezőtlenebb körülmények között Iejlödő
növendékek foglalkoztatásához is meríthetünk belőle anyagot. Szeretnők re-
mélni, hogy Vikár vezérkönyveit szám os kartársunk fogja haszonnal for-
gatni. " ) G.

*
Folyóiratszemle.

»Zeneközlöny« 1939. nov. - Vitéz Makláry Lajos a Magyar Református
.Énekvezérek Egyesületének közgyűlésén elmo'ndott elnöki megnyitójában a
következő kívánalmakat hangoztatta: kántori továbbképzőtanfoJyamok szerve-

. zése, egyházmegyei énekszakfelügyelet rendszeresítése, zenelap kötelező járatása
a kántorok részére, a kántorképzés és az elemi iskolai énekoktatás szaksz.e-
rűbbé tétele. - A lap hangjegymellékletében két átvételt találtunk az »Evan-
gélikus [épi skola« kottáiból, Bár ez ezuttal nem is az első eset: mégsem
tiltakozunk, csupán elvártuk volna, hogy az átvétel a forrás megnevezésévei
történjék.

»Magyar Kórus« 35. sz. (1939. ősz). Kapuvár-i E. »Kóruslélek« címen. a
templomi énekesek fegyelmezéséről, az orgonakarzat külső rendjéről, valamint
az istentisztelet zenei részének előkészítéséről ir olyan gondolatokat, amelyeket
mi is megszívlelhetnénk. A hírek között beszámolót olvashatunk a máj. 13.-i
első soproni »Éneklő Ifjúság«-hangversenyről, amelyen két evang. iskola: a
gimnázium (»liceum«) és a tanítóképző-intézet énekkarai is résztvettek.
- A mellékletek közül az »Orgonaszó« 3. füzete Pikéthy Tibor 20 elő- és
utojátékát tartalmazza: ízléses, nem nehéz, a mi templomainkba is beillő mu-
zsikát nyújt (ára: 1.60 P). - Ugyancsak a lap mellékieteként jelent meg Sza-
kolczay-Riegler Ernőnek »Orgonaproblémák, orgonamozgalmak« c. értekezése
is, amelyre az orgonaügy iránt érdeklődök figyelmét ezennel felhívjuk.

»Musik und Kirche« 1939. szept.-okt. Micheelsen H. F. az egyház szá-
mára dolgozó zeneszerzőkről írva megállapítja, hogy az egyházi zene is .az
igehirdetés egyik formája, amelyik éppen manapság talán jobban megragadja
az emberek lelkét, mint a szóbeli prédikáció. A hivatalos egyházi szervek ré-
széről több megértés és támogatás szükséges, hogy az egyházi zene .ezt a
feladatát méltóképen betölthesse. G.

Nyomatott Garab József könyvnyomdájában, Cegléden.


