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Szerkesztői üzenetek.
BOLDOG ÚJÉVET! Visszhangul ezt üzenem mindazoknak a kedves kar

társaknak, akik ez újév mesgyéjén jó kivánságaikkal felkerestek. Eégi magyar 
jó szokás szerint én is csak azt kivánom: adjon Isten három „ b “-t, bort, búzát, 
békességet minden igaz magyarnak, minden magyar tanítónak! Hegyébe pedig 
egy nagy zsákra való jó egészséget! Mindezekhez még hajlíthatatlan akaratot, 
megingathatatlan hitet és rendületlen bizalmat s akkor gályánk dacolva a zúgó 
habokkal, bizonnyal csendes révben köt ki.

Mint már jeleztem, a XXXII. évfolyam előfizetési árát mérsékelten emelni 
kellett. Országos egyesületünk múlt évi október 15-én tartott közgyűlésén a lap 
árát egész évre 60.000, félévre 30.000 koronában állapította meg. E helyen 
csak megismétlem kérelmemet, hogy lehetőleg egész ÓVT6 fizessenek elő, 
mivel ezáltal a lap kiadását megkönnyítjük.

T ö b b  k a r  t á r s n a k .  Igen, olvastam az „Evangélikusok Lapja“ 1925 évi 
december 27-én megjelent számát, amely a zsinati bizottsághoz felterjesztett 
javaslatunkkal foglalkozik. Tárgyilagosan szól hozzá a cikkíró. Csak azon meg
állapításában téved, hogy mi igazságunk kifejezése mellett bizonyos mondatfor
dulatokkal fegyvert kovácsolunk jogaink kiterjesztésére. Szándékaink tiszták és 
becsületesek. Mi dolgozni akarunk forrón szoretett egyházunkért; — egyéb cél
jaink nincsenek. Ha azonban egyházunk bölcsesége kérelmeink teljesítése elől 
elzárkózik — (amit fel sem tételezhetünk) — akkor a cikkíróval mi is valljuk, 
hogy a mai átmeneti, kialakulatlan helyzet zsinattartásra és zsinati törvények 
alkotására nem alkalmas.

M o l n á r  J á n o s ,  Szarvas. A lapfenntartásra küldött 90.000 koronát kö
szönettel nyugtatom.

P e t t e r  V i k t o r ,  Nagygyimót. 25.000 koronát lapfenntartásra és ugyan
annyit Kapi Gyula síremlékére vettem. Fogadja köszönetemet!

A l e x y  L a j o s ,  Cegléd. Az „Evangélikus Népiskoládnak szánt 100.000 
koronát azzal a meghatott érzéssel könyveltem el, hogy nincs mitől tartanunk, 
míg olyan férfiak állanak zászlónk alá, amilyen Te is vagy !

K a p i  G y u l a  síremlékére S z ó r á d y  D é n e s  100.000, K i s s  L a j o s  
80.000, K o c z o r  K á l m á n  30.000 és N a g y  L a j o s ,  Alszopor 40.000 koro
nát küldött; ezzel az e célra begyült összeg 9,837.000 koronára szaporodott. 
Nagyon kérem a kedves kartársakat, küldjék be minél előbb határozataink értel
mében a fejenként megállapított 20.000 koronát és tartsanak felolvasásokat, gyer
mekelőadásokat vagy rendezzenek más valamit, amit a falu népe szívesen meg
hallgat s akkor hamarosan együtt lesz a megállapított összeg, mely szükséges 
a nagyhalotthoz méltó emlék létesítéséhez.
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Az iskola és a társadalom.
Irta: Szombath Ernő.

Sokat beszélnek most erről. Egyik cikk a másikat követi, 
mely e tárggyal foglalkozik. Maga az össztanítóság is állást fog* 
lalt amellett, hogy az iskola kapcsolódjék a társadalomba. Ipar# 
kodjék az iskola a maga érdekkörébe belevonni a társadalm at s 
így lesz nyert ügye a kultúrának s általa a tanítóságnak.

Szép, szép a végső cél. Lelkesedem érte én is, mint minden 
tanító. De velem együtt sokan sóhajtanak fel: mikor lesz ez meg? 
Valami sötét ködfátyol borong a lelki szemem előtt s azon által# 
látni nem bírok. Csak botorkálunk a vezérek után, akik szintén 
küzködnek, veszekszenek a sötét tömegben, egy látható s mégis 
láthatatlan ellenség ellen. M ert — sajnos — úgy van, hogy em# 
berfeletti, egy#két emberöltői munkát kell elvégeznünk odahaza 
a perifériákon, hogy megértsenek; hogy segítségünkre le# 
gyenek azok, akik körében élünk s akikkel ma még harcban ál# 
lünk az iskola és a mi munkánk elismertetése miatt. Szinte kép# 
telenségnek látom a sikeres építőmunkát, mert amit mi építünk, 
bizonyos tényezők azt készséges előszeretettel rombolják le s 
mi kezdhetjük elölről, verejtékező homlokkal, félig telt gyomor# 
ral, rongyos gúnyában, tele anyagi gondokkal! Lelki gondok ki# 
elégítéséről ma már nem is ábrándozunk! Avagy kinek ju t ma 
egy#egy könyvre, egy#egy folyóiratra? Hiszen a gyermekeinknek 
ju tta to tt karéj is kisebb, mint valaha volt! Hogyan kerülne akkor 
ismeretterjesztő, szívet#lelket nemesítő olvasmányra, avagy pláne 
szórakozásra!? Ma sokan úgy vagyunk, hogy szinte bűnt követ# 
nénk el, ha ilyenre költenénk! Nem lehet, nem szabad!

De hagyjuk ezt. Térjünk a dologra.
Az iskola szerezze meg a társadalmat, annak tám ogatását és 

szeretetét. Igen ám, ha ez csak oly könnyen menne, ha csak oly 
könnyű volna vele szerelembe esni! Igaz, a tanítóság nincs a 
könnyű munkához szokva, de annál inkább az emberfölötti, tes# 
tet#lelket ölő munkára. S ép ezek az acélidegek képesítik arra, 
hogy most is felvegye a harcot, a küzdelmet a jövő sikere érdeké# 
ben.

Azonban egy, szinte áthidalhatatlannak látszó hasadék tá# 
tong az iskola és a társadalom között. És e hasadék áthidalását 
akadályozza a mai súlyos élet. Szanálnak mindent! Szanálják az 
iskolát és szanálják az egyes egyéneket. Tele van mindenki jajjal. 
A háborús konjunktúra arany#rezes kora lejárt. Kezdenek a tö# 
m ött bugyellárisok laposodni s ezzel szemlátomást fogy az ada# 
kozás, az áldozás nemes ténye. Szanálják az iskolafenntartókat s 
általa minket is. Sok,sok terhet az egyházak nyakába sóztak s az 
állam minket, felekezeti tanerőket, a megrövidített javadalommal 
lehetetlen helyzetbe ju tta to tt velük szemben. A dja meg az egy# 
ház, amit az állam nem ad meg nekünk, — ha akarja! H át per# 
sze, hogy nem akarja, mert hát hiszen nem is muszáj! S ha muszáj
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volna? Akkor meg nem bírja! S ez igaz is! Sokasok szegény gyű* 
lekezet van, ahonnan már kérni nem lehet, nemhogy kö\*etelni! 
Hát hallgat a tanító s fátyolos szemmel tekint az asztalt körül 
ülő gyermekekre, akiknek ime egy porcióval ismét kisebb falatot 
adhat.

S ha a kultuszkormány kötelezné az egyházakat a sokféle s 
általa megvontak megadására? S a tanító követelné is!? H át kö* 
szőnöm szépen azt az állapotot, ami ott teremtődne! Pokol lenne 
ott a tanító élete! Áldástalan a munkája! Ugyan hirdethetne az 
analfabéta tanfolyamot, iskolánkívüli népművelést, felolvasást s 
a jó Isten tudja,, még mi mást, amivel pedig ugyancsak megtömik 
a tanító tarsolyát! H át így akarjuk az iskola számára megnyerni 
a társadalmat, kivált a falusit? A  falusi nép már — úgy*ahogy — 
megszokta a faluban az iskolát. De annál kevésbé még a tanyai 
nép, a pusztai lakos, aki most is azon mesterkedik, hogy és miként 
vonhatná el a gyermekét az iskolától. A pénzbüntetés? Édes* 
keveset lendít a dolgon. Inkább csak árt a tanítónak, ha kiírja 
a mulasztót. Még nem emelkedett a kultúra legalsó lépcsőjére 
sem az a pusztai béres, hogy belássa azt, miszerint a tudás van 
oly fontos tényező az ő életében, mint az anyagi napszám elvesz* 
tése. Nála ez a fő, az előbbi csak mellékes valami. Ha van belőle 
egy kevés, éppenséggel nem bánja, de lelkesedni nem tud érte. 
Beszélhetnek ennek arról, hogy a kultusztárca ma honvédelmi 
tárca! Ez csak egy szép kiszólás, de a nép között visszhangra nem 
talál. Meg nem érti. S ha érteni akarja, m indjárt katonára gon* 
dől. S ettől irtózik ma! Ezért csak mi tanítók és tanárok lelke* 
sedhetnénk, ha másként volna sok minden, ami nincs úgy. Ne* 
künk, tanítók és tanároknak, külön státus kellene! Olyan, mint 
teszem azt, a bíróságé. A  mi m unkánkat ne nézzék az illetékesek 
pusztán hivatalnoki munkának, m ert elvész az a nép, ahol a pae* 
dagogusok csak rideg hivatalnokórai munkát végeznek! A tani* 
tás, a nevelés egész lelket, teljes odaadást kiván! A mi kezünkre 
van bízva egy egész ország jövendőjének a megalapozása! Mi 
nem lehetünk hivatalnokgépek, nekünk egész embereknek, jel* 
lemszilárd egyéneknek kell lennünk! S hogy azok lehessünk, ah* 
hoz a megsegítő lépést a kormánynak kell megtennie, neki kell 
a hónunk alá nyúlnia s talpra állítania, hogy lehessünk függetle* 
nek, mentek minden anyagi gondoktól, hogy csak hivatásunknak 
élhessünk, annak szentelhessük minden percünket, minden gon* 
dolatunkat és érzésünket. Aki rajtunk segít, az a nemzeten segít! 
Ezt kellene a mindenkori korm ányoknak szem előtt tartani. Ak* 
kor lenne csak igazán lelkes gárdája a tanügynek, ha nem kellene 
bajlódnunk a fizetés behajtásával, ha nem kellene perekkel ve* 
sződnünk, nem kellene ezernyi mellékkereset után szaladgálnunk, 
hanem csak hivatásunknak élnénk. De így? Próbáljuk hát csak 
áthidalni a hézagot! Szerezzük meg hát az iskola részére a falusi 
társadalmat! Rajtunk nem fog múlni, az bizonyos! A mit embe* 
nleg megtehetünk, azt meg is tesszük magyar hűséggel, magyar
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A ztán van még egy fontos kerékkötője annak, hogy az iskola 
összekapcsolódjék a társadalommal. És ez az úri osztály!

Napi jelenség, hogy amíg a falusi emberek gyermekei az is* 
kólába járnak, addig az úri nép, kivált a földbirtokosok gyerme? 
kei tüntetőleg távol maradnak attól. Ezek odahaza tanulnak ne* 
velők, nevelőnők mellett privátim s csak legfeljebb vizsgára jön? 
nek be az iskolába, ámbár a legtöbbször oda sem jönnek be, ha* 
nem odahaza tartják  a vizsgát is meg.

A falusi nép ezt jól látja s látja, hogy annak az úri gyermek? 
nek dehonesztál az ő gyermeke mellé ülni; annak poros, dohos 
az iskola levegője, ami az övének jó. S kérdem, van annak a 
földbirtokosnak érzéke a mi iskolánk, a mi ügyünk iránt? Törő? 
dik az velünk? Érzi az a mi bajunkat? Pedig elsősorban ő volna 
hivatott arra, hogy meglássa az iskola lehullott vakolatát, meszet? 
len falát, pókhálós pöttömnyi ablakát! Az ő érdeklődése volna 
az a serkentő erő, ami serkentené a népet is arra, hogy ahiányok 
pótoltassanak, a meglevők javíttassanak. Míg így? A földesúr 
közönyösen hajta t el az iskola előtt, talán nem is tudja, hogy az 
az, mert hiszen sohse állott még meg a hintó ja  az előtt, legfeljebb 
a községháza előtt! S addig, míg ez így tart, igazi eredm ényt nem 
is fogunk elérni. Addig, amíg a mi úraink nem szállanak le az 
iskola ajtaja előtt, ne is várjunk iskolával kapcsolatos társadalmi 
eredményt!

És ebben látom meddő küzdelmeink minden baját a parla? 
mentben is, mert ott olyan úrak vannak, akiknek sohse volt még 
dolguk a falusi iskolával, annak ezernyi baját nem ismerik és nem 
ismerik a tanítóság heroszi küzdelmeit sem. Ez az oka, hogy 
kérhetünk, deputációzhatunk rogyásig, az eredmény mégis alig 
valami és a legtöbbsözzör semmi!

Hát ez az a két dolog, ami ú tjá t állja az iskola és a társada? 
lom eggyé forradásának. Ezt a kettő t kellene valahogy elsimítani 
s a járt, egyenes úton aztán könnyű lesz hidat verni. Az egyik 
oldalon állunk mi. A túlsón amazok. Mi megkezdjük a halmok, 
az akadályok lehordását. Ásót, kapát ragadunk s kezdjük egyen? 
getni az útat. N yújtson a túlsó oldal segítő kezet felénk s meg? 
látják, kéz ? kezet szorítva, anyagi függetlenségünk tudatában 
olyan generációt nevelünk idők múltán a hazának, akikkel bátran 
indulhatunk majdan a magyarok Istenének segedelmével az új 
honfoglalásra!

A magyar állam osztó igazsága.
Irta: Qrieszhaber Endre Henrik, igazgató-tanító.

Egyik vidéki lapunkban olvasom, hogy egy volt iskolatársam 
a belügyminiszter legutóbbi rendelete értelmében szeptember hó 
elsejével belépett a hetedik fizetési osztályba és ezáltal irodafő? 
igazgatóvá lett.



6

Tán átsiklottam volna ezen a személyi híren is — mint az 
márilvenkor szokás —, ha nem egy olyan ismerősről szól a kró* 
nika, kinek végzettségét tehát nagyon jól ismerem. Ezen tiszte* 
letreméltó tisztviselőtársunk ugyanis érettségivel rendelkezik s 
azonkívül körülbelül három évvel több szolgálattal a közigazga* 
tásnál, mint én a népoktatásnál, így könnyen érthető, hogy szöget 
ü tö tt a fejembe a hetedik fizetési osztály s — nolens*volens — 
gondolkozni kezdek.

Ö nyolc évig já rt középiskolába; leérettségizett. Én is, 
avval a különbséggel, hogy nem érettségiztem, hanem le* 
képesítőztem. A  végzettségünk tehát időben egyforma. Minő* 
ségben pedig azt mondom, nézze át valaki a tanítóképző tananya* 
gát és tegyen összehasonlítást a m ásfajta középiskolaival s akkor 
bámulni fog! Én csak arra emlékszem, még pedig igen élénken, 
hogy míg a lycisták délután szabadok voltak, addig mi nemcsak 
délelőtt 12*ig, hanem délután is l*től 5*, sőt 6*ig ott nyom tuk az 
osztályok kemény padsorait, valószínűleg nem azért, mert keve* 
sebb volt a tanítóképzőben elvégzendő tananyag.

Node mindettől eltekintve, az állam is ugyebár úgy határo* 
zott,, hogy a tanítói oklevél egyenlő értékű az érettségi bizonyíts 
vánnyal. (Igaz, hogy itt*ott ezen arany Szent*László pénzzé válik, 
ez azonban most mellékes.) Én mégis az állam előbb em lített 
egyenlő minősítése alapján kénytelen vagyok egy kis összehason? 
lítást tenni a már em lített iskolatársam és az én, illetőleg a köz* 
igazgatás és a közoktatás, jobban mondva a népoktatás karrierje 
között.

Az én egykori játszótársam  tehát a közigazgatás szekerén 
haladva, 22 évi szolgálattal a hetedik fizetési osztályban van, 
ahová én, a néptanító, a népoktatás legeslegszerencsésebb és leg* 
gyorsabb autóján robogva, csak 30 évi szolgálat után juthatok el 
és akkor is egyenlőre csak annak harmadik fokozatába, mert a 
másik kettő még Mohammed koporsójaként lóg Klebelsberg és 
Búd között. Sőt az én kedves Vágó Józsi, Hildebrand Miksa stb. 
kollegám már 31 és 32 év óta robog és még mindig a nyolcadikban 
van, mert a hetediknek a sorom póját hamar lezárták s azóta ki 
sem nyitották!

Akaratlanul is felteszem a kérdést: M iért a közigazgatás és 
népoktatás két tárcája közötti óriási, egy teljes fizetési osztálybeli 
különbség, ha egyforma végzettség kell? M ert a közigazgatásnál 
a tanítói oklevél tényleg egyenlő értéket képvisel az érettségivel; 
lehetsz jegyző, irodaigazgató stb.~ Nehezebb? . . .  Fontosabb? . . .  
Nagyobb felelősség? . . .  Csak a rövidlátó kisgazda taksálja az 
államban az egyes foglalkozási ágakat s természetesen úgy ta* 
lálja, hogy a földmíves mindennek az alphája és ómegája. Józan 
ember azonban — úgy vélem — úgy gondolkozik, hogy minden 
hivatás és foglalkozás az állam nagy gépezetében egy nélkülöz* 
heteden fontos csavar, avagy alkatrész, melynek hiányában a gép 
előbbíutóbb megáll. Igaz ugyan, hogy a közigazgatás csavarjának 
meglazulása hamarább megállítja az állam gépezetét, mint a nép*
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oktatásé. De viszont a közigazgatás defektje rövidebb idő alatt 
állítható helyre, m int a népoktatásé.

Ilyen okok és okoskodások tehát nem szülhetik a két tárca 
közötti javadalmi különbséget.

Másra gondolok.
Nem hinném, hogy Búd János magyar pénzügyminiszter 

olyan nagyon magától szórná Rakovszky belügyminiszter ölébe 
a milliárdokat. De azt igenis tapasztaltuk, hogy a belügyminisz# 
tér mégis csak kiverekszi azt, amire szüksége van. S hogy meny* 
nyíre szívén viseli a tárcája körébe tartozó tisztviselők érdekeit, 
megemlítem a következő két követésre méltó példát:

1. Amidőn a községi háztartások ügyét szabályozták s a 
passzusdíjakat a jegyzők zsebéből a községi pénztárba akarták 
átszanálni (mondván: a jegyzőt a község fizeti, tehát az úgyis 
hivatalos órák alatt teljesített munkáért külön honorárium nem 
jár neki), akkor a belügyminiszter egy rendeletével a jegyzői ré# 
szére gyorsan megépítette az aranyhidat, mondván, hogy ameny# 
nyiben azonban a községi képviselőtestület ezen díjakat továbbra 
is a jegyzőnek engedi át, ellene kifogást nem tesz. — íme a ma# 
gyár belügyminiszter!

És nálunk? . . .  Hasonló az eset, de a puska másként sült el. 
T. i. mi tanítjuk pl. az ismétlősöket, a politikai vagy az egyház* 
község valorizálva fizeti is, de az állam népoktatási minisztere 
rögtön ennyivel csökkentette az államsegélyt; sőt előbb vonta le, 
mielőtt mi azt még illetékes helyről megkaptuk volna. Világosan 
ezt úgy fejezhetjük ki: az állam tan ítta t velünk ismétlősöket s az 
érte járó tiszteletdíjat a községektől e lszan á lja ... M iért? M ert 
a magyar kultuszminiszter elfelejtette azt a hasonló aranyhidat, 
amely lehetővé te tte  volna azt, hogy a községek azt m ondhatták 
volna, akié a munka, azé legyen a tiszteletdíj is.

2. A  másik követésre méltó példája a belügyminiszternek az, 
hogy nem engedte eddig elszanálni a jegyzők úgynevezett mel# 
lékkeresetét. Hogy ez mit jelent pénzben kifejezve, tudhatják 
azok, kik holmi telekátírást fizettek. Példának azonban megemlí# 
tem, hogy az egyik kollegánk főjegyzője egy éven át végzett át# 
írási túrán három szoba bútort (de pompás bútort), hintót és 
lovakat vett. Ez természetesen nem mindennapos; de a mai in# 
gatlan cserélési időben ju t is, marad is. Mindenesetre jóval töb# 
bet ér a mi kántori jövedelmünknél. És lám, az állam még nem 
szorult reá ezen mellékkeresetre, mert a belügyminiszter valószi# 
nüleg úgy gondolja — s nagyon helyesen —, hogy ez a jegyzőnek 
külön keresete, melyhez senkinek, sőt még az államnak is, semmi 
köze. — íme, ez tehát a magyar belügyminiszter!

És nálunk? . . .  Hasonló az eset, de másként tételeznek illeté# 
kés helyen. Az osztó igazság a belügyi tárcán belül egészen más 
elvek alapján történik, mint nálunk a népoktatási tárcán belül. 
Ha a közigazgatásnál a tisztviselő lelkiismeretesen végzi köteles# 
ségét, még külön jutalom ban is részesül (pl. a jegyzők az adó 
pontos behajtása körül szerzett érdemeik elismeréseként). Ná# 
lünk egyenesen büntetik azt, aki sokat és lelkiismeretesen dolgo#



zik, de persze csak az egyháznak. Világosan, eskü alatt be fogom 
rögtön bizonyítani.

Valóságos fizetésem:
11 q búza ä 300.000 K .................  3.300.000 K
27 q rozs ä 200.000 ..................... 5 400.000 „
9 q tengeri ä 150.000 „ ................. 1.350.000 „
6 öl fa ä 800 000 ....................  4.800.000 „

637 liter majosi „fajbor“ megváltva 
literenként 1 kg tengerivel . . . 955 500 w

Földjövedelem (pontosan! ) . . . .  6.347.600 „
összesen 22.153.100 K

Erre a fizetésre pont egy évig várnom is kell, cselédet kell tar# 
tanom 3,600.000 koronáért, mert gazdálkodnom is kell. És ezen# 
felül paraszt vagyok én, a feleségem, fiam és anyám egész éven 
át, végig szenvedvén minden izgalmat, amivel az atyafiak munka# 
nemszolgálmánya, az időjárás, az állattenyésztés, a cselédválto# 
zás, a napszámos#kosztolás stb. ezerféle gondja jár. Ezekért már 
magában véve is megérdemelném ezen fizetést. De tanítok is, 
még pedig két nyelven; kántálok, dalárdát vezetek, ismétlősö# 
két oktatok és mindama gyönyörökben nyakig úszom, amellyel ma 
a mi magasztos hivatásunk csak járhat. És ezen munkám b r u t t ó  
j ö v e d e l m e  22,153.100 korona; nettó pedig (a cseléd élelmezé# 
sét nem is számítva) 18,553.100 korona.

Ezen fizetésem az állam részéről 122 :75 aranykoronában, 
vagyis havi 2,086.750 koronában van számítva s így egy fillér ál# 
lamsegélyt nem kapok. Csak azért, mert az egyháznak is dolgo# 
zom. M ert ha nem dolgoznék az egyháznak külön is, akkor tér# 
ménves sem volnék s akkor a kilencedik fizetési osztály első fo# 
kozatában kapnék 120 aranykoronát +  18 korona előleget, ősz# 
szesen 138 aranykoronát =  2,346.000 papirkorona. A  valóságos 
bruttó jövedelmem havi 1,842.940 korona, a valóságos nettó jőve# 
delmem pedig havi 1,546.270 korona.

Világos tehát az, hogy minimum 500.000 koronával, de tény# 
leg havi 800.000 koronával károsít meg az állam csak azért, mert 
az egyházamnak kántora is vagyok.

És ennek a rendszernek nagyon, de nagyon szomorú követ# 
kezményei máris jelentkeznek. Ismerek egy gyülekezetei, mely# 
nek öreg kántora nyugalomba vonulván, meghívta volt osztálvta# 
nítóját, egy pompás embert, kinek kb. 20 szolgálati éve van s így 
oly bőséges prakszisa, hogy annak a gyülekezetnek igazán áldá# 
sára válnék. Az állást nem fogadja el, mert így, mint osztály# 
tanítónak, több s biztosabb jövedelme van és kevesebb munkája.

Idáig vezet a magyar állam osztó igazsága.
Egyházak! Mikor ébredtek annak tudatára, hogy amit az 

állam a kántoroktól elvett, avval Ti rövidültök meg végered# 
ményében?!
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Az evang. tanító a népművelés 
szolgálatában.
Irta: Reichel Lajos, Iklad.

Lelkem sokszor elmereng dicső múltúnk rózsaligetei, sivár 
jelenünk füstölgő, üszkös romjai s jövőnknek ma még sűrű, sötét 
ködfátyolos berkei között.

Ha a m ú l t b a  nézek, fájó sóhaj kél keblemből: óh, miért 
nem tarthattuk meg a múltnak csendes boldogságát, miért kellett 
nekünk azt a szuronyok villanásával s a pusztító tüzek lobbaná? 
sával felcserélnünk? Izmosán tartottuk, mégis kiesett a szurony 
kezünkből, mert lelki gyengeség vett rajtunk erőt. És most nem 
maradt a magyar kebelben más, mint egy érzéketlen, elfásult, 
áléit lélek.

Ha a j e l e n t  nézem, látom, hogy a trianoni híres műtéttel 
bár elült a hangos harcizaj, de nem nagyobb?e, világot rengetőbb?e 
az a harc, ami most folyik? A legs'zélsőségesebb erők mérik most 
össze roppant fegyvereiket: az életösztön a végpusztulással, a jó 
a rosszal, a krisztusi szeretet a modern pogánysággal, a nemzeti 
a nemzetközivel.

Ebben a nagy mérkőzésben nekünk magyar tanítóknak ve# 
zéri szerepet kell vállalnunk! Soha oly felelősségteljes helyzete 
nem volt még a magyar — elsősorban pedig az evangélikus? 
magyar — tanítónak, mint ma, mert ha ebben a tusában újra 
gyenge lesz a magyar lélek, ha a visszavonás átkát nem tudjuk 
kiirtani a magyar keblekből, akkor a szittyák hazáját végenyészet 
fenyegeti. — Két szent ügyünk van, amit féltenünk kell: k r i s z? 
t u s i  e g y h á z u n k a t  é s  e z e r é v e s  h a z á n k a t .  Ha e két 
drága talizmán közül akár az egyiket is elveszítjük, akkor mi is 
elveszünk!

De hát miként vezérkedjünk mi tanítók e nagy harcban, ho? 
gyan kerüljük el a magyarok Istenének méltó haragját? Azt hi? 
szem, tán senkinek sincs jogában abban kételkedni, hogy mi 
evangélikus magyar tanítók e nagy küzdelemben, e döntőharc? 
ban is, mint mindig, most is azokkal állunk csatasorba, akiknek 
jelvényünk: Krisztus véres keresztje, az ezeréves dicső szent? 
koronával. Fegyverünk pedig az egymást megbecsülő, megértő 
szeretet s az alázatosság. A harcban mint rajparancsnokok kö? 
vetjük mindenben a nálunknál magasabb rangú vezéreket, kik 
hasonló jelvénnyel s hasonló fegyverekkel vezetnek rohamra 
minket.

De vájjon kik lesznek a mi csatárjaink, akikkel a nagy csa? 
tára addig is felkészüljünk? Azok a szegény, sokat hányt?vetett 
magyar lelkek, akik közé az isteni gondviselés kihelyezett minket, 
— a magyar falunak az a sokat gyötrött?kínzott, sok áldozatot 
hozott s mégis évtizedek során át hálátlanul elfelejtett, elhanya? 
golt jó magyar népe! Az a hű nép, amely úgy jó, mint rossz na?



pókban mindig a legtöbb áldozatot hozta szegény, sokat szenve* 
dett hazánkért.

Sokan gőgösnek, büszkének, bizalmatlannak, konzervatívnak, 
szűkmarkúnak m ondják a falu népét. Ha így van, akkor is mi 
vagyunk annak oka. A  falu kultúrájával évtizedeken át senki 
sem törődött, azért hiányzik népének a műveltsége s mert mű; 
veletlen, talán éppen azért gőgös, elfogult és bizalmatlan is. Be* 
hatóbban kell ezentúl a néppel foglalkoznunk.

A magyar falunak ezt a gőgös*büszke parasztját kell nekünk 
a nagy döntőütközetre vitéz csatárokká, ö n t u d a t o s  h a r c o ;  
s o k k á kiképeznünk. Ha mi nem tesszük meg, az ellentábor 
teszi meg és a döntőütközetben nem lesznek megbízható híveink.

Ne csodálkozzunk azon, ha a falu népének áldozatkészsége, 
tekintélytisztelete, sokszor még hite is erősen megrendül, — hű 
szén azt m ondhatnánk, hogy a mindennapi élet egyhangúságában 
eddig sohasem akadt olyan jelenségre, mely lelkét nemesítette, ér; 
telmét fejlesztette volna; mindennapi gondjai pedig csak fúr? 
fangra, ravaszságra nevelték.

A régi állapotában tehát nem hagyhatjuk tovább a falu derék 
népét, mert a közelmúltban is sokszor bebizonyult, hogy a falu 
népe talán a legfontosabb nemzetalkotó tényező. Nem  hagyhat* 
juk magára többé a magyar falut különösen akkor, ha komolyan 
hozzá akarunk fogni ahhoz a szent és m indenekfelett álló nagy 
munkához, melynek végcélja az, hogy hazánk romjain felépítsük 
az integer Nagymagyarországot.- Már pedig, ha építeni akarunk, 
csak szilárdan, helyesen lefektetett fundamentumra építhetünk és 
ez a fundamentum a nemzet nagy és szent épületében nem más, 
mint a falunak becsületes és józan, dolgozó népe. De ez a fűn* 
damentum csak akkor és úgy lesz szilárddá, ha műveltté tesszük 
s megszervezzük a falu népét.

Igaz, hogy nagy szó az: műveltté tenni egy falunak elhanya* 
golt népét! M áróbholnapra azt nem is érhetjük el, de egy ember* 
öltő nem sok egy nemzet életében, azalatt pedig sokat tehetünk. 
Egyelőre érjük be az i s k o l á n k í v ü l i  n é p o k t a t á s s a l  s 
a t e s t n e v e l é s s e l .  Ezzel, ha mást nem, de elérjük azt, hogy 
f e l k e l t j ü k  a z  ö r e g e k  é r d e k l ő d é s é t  i s  a szép, a 
jó s a nemes iránt; ha pedig ez megtörtént, akkor nem lesz többé 
magyar apa, aki azt mondja: „Minek kínozzák azokat a szegény 
gyermekeket annyi irkával, én egész életemben csak egybe írtam 
— a két télen át —, mégis kétfertályos gazda lett belőlem.“

H a  m a j d  e z e n  a n e h e z e b b j é n  t ú l  l e s z ü n k ,  
nem fog nehézségbe ütközni a nyolc osztályú elemi népiskolák* 
nak (amitől a falu népe ma még irtózik) a gyakorlatban is leendő 
megszervezése sem, mert majd maga a falu népe fogja azt kö* 
vetelni s az anyagiakat is a falu népének áldozatkészsége fogja 
előteremteni. .(Folytatjuk.)

N
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Jókai, a nemzet gyógypedagógusa.
Irta: Stoll Ernő.

A hivatásos írók behordták már a Jókai*termést. Nekem csak 
az elhullatott kalászokat kell összeszedni, hogy áldozzak Jókai 
kultuszának. Bátorítom Jókainak mindannyiunkhoz leereszkedő 
szeretete, melyen felemelkedve, szárnyakat kap a képzelet és re* 
pül — a mese birodalmába . . .

Isten a szíveket vizsgálja, én is azt. Jókai tanító — szív, mert 
hiszen emberszerető. Nemes, példaadó, tehát nevelő. Mesélőké* 
pességü, szórakoztatva oktató, tehát tanító. Nem egy család, ha* 
nem egy nemzet mesemondó lelke virágzott ki benne, így lett 
a nemzet tanítója. De mert egy beteg nem zetet gyógyított a 
mese narkotikumával, így lett a n e m z e t  g y ó g y p a e d a g ó *  
g u s a.

Jókai, mint az abnormis állapotban levő nemzet gyógyítva 
nevelője, a kelet bűbáját csapja össze a nyugat tudom ányával és 
hozza a kedélyeket sírva*vigadva hullámzásba. M iként a latin 
m ondja (vidende dicere verum), hogy nevetve kell mondani a 
fájó igazságot, úgy ő is, hogy a nemzet fájó sebébe — mint a 
gyöngykagylóéba — igaz gyöngyök teremjenek.

Jókai nevelői munkájának célja: a nem zetet a letargikus álla* 
pótból kigyógyítva boldogítani. A  nevelés*tanítás eszközei: a 
Jókai*féle prizma, melyen át minden színesnek látszik; a varázs* 
vessző, mely m indent elővarázsol; a csörgő sapka, mely alatt ka* 
cagva m ondja a mély igazságot. Jókai a meseországot dolgozza 
fel elmesélő tanalakban. Kisfaludy Sándorral hívja a nemzetet: 
„Ülj mellém a kandallóhoz, fel van szítva melege.“

Üljünk tehát most is a nemzet nagy családja tűzhelyéhez s 
vesszük Jókai nevelve oktatását a szép, jó, igaz bűvös*bájos ál* 
maiban, a mesében — mely a nemzeti szellemnek Keleten ringó 
bölcsője volt — s öleljük föl elsősorban a hit* és erkölcstant, mint 
a tantárgyak elsőjét. Az ő hite egy Istenben nyugszik. Egy az 
Isten — erről regél. Nála nem az a fő, hogy ki és hol, hanem ho* 
gvan imádja a magyarok Istenét. A  munkácsi rab, a hitetlen is 
imára kulcsolja kezét s térdre borul a síró rabbilincsek között. 
Ismeri a vallásokat, ezért áldoz több oltárnál s mindegyik tüzét 
éleszti, m indenütt vallástürelemre nevel. De mégis a keresztyén 
vallás optimizmusával nézi és nézeti a világ jobbik felét. És ez 
optimista felfogásra mindenkor szüksége van e balsorstépte nem* 
zetnek úgy a jelenben, mint Jókai idejében, a múltban szükség 
volt. A mese bűvös álma mellett, melyből — Herder szavaival 
élve — nem szívesen ébredünk fel, ez az optimizmus volt a másik 
gyógyszer a gyógypaedagogus kezében, mellyel kezelte a beteg, 
abnormis nemzeti lelket, ezt a pesszimizmusra hajlamost.

Jókai az erkölcstan tanításában művész. M ondhatni, hogy a 
m a g y a r  n e m z e t i  e r k ö l c s k é p z ő  i s k o l á n a k  ő a z  
a l a p v e t ő j e  az örök eszményképek művészi megfestése által. 
M iként a görögöknél, úgy Jókainál is a kalokagathia jegyében
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folyik a nemzeti nevelés. A  lelki szépnek, a jónak, az igaznak lát? 
juk itt a lelkesedés izzó zsarátnokán az áldozást. Ezért művei 
nemcsak nevelők, de önnevelők, m ert az ö n n e v e l é s r e  meg« 
a d j á k  a z  i m p u l z u s t .  Miután a tiszta vért az üde levegő 
adja, így Jókai a tisztultabb erkölcsi vért a természet imádásával 
ömleszti. A  term észetben végzett istentiszteletével fékezteti az 
atavisztikus hajlamokat; óv és óvat a rombolástól s az önuralomra 
való nevelés által zabolázza a nemtelen ösztönöket, míg a nemes 
ösztönöket ápolja, neveli a t e r m é s z e t v é d e l e m n e k  
a r a n y  s z á j ú  a p o s t o l a .  Nem Gileádban, a természeti 
ben és az ősanya ölében pihenő romlatlan nép lelkében ke? 
reste és találta a nemzet sebére a gyógyírt. Ö minden bánat? 
nak ád oltogató könnyet (Anna keservének tudja, hogy miért 
nem!), de előbb szenvedtet a bűnért, a szenvedések tisztító tüzé? 
ben purifikálja a bűnös lelkeket, mely után szivárványt, békeolaj * 
ágat látunk. Látjuk itt az egyéneken át, m int másutt sehol, a 
n e m z e t  é l ő  l e l k i i s m e r e t é t ,  m e l y e t  á p o l  é s  f ej ?  
l e s z t .  N e m z e t i  b e c s ü l e t é r z é s n e k  ő a l e g  h í v a ?  
t o t t a b b  n e v e l ő j e .

M int a nemzet papja lelkesen hirdeti az ismeret szavával a 
lélek uralm át a test fölött, az a k a r a t  m i n d e n h a t ó s á g á t ,  
melyben Széchenyivel egyetért, ki ezt mondja: akarjatok nagyok 
lenni és azok lesztek. Jókainál Tatrarigiban: a halál minden ha* 
falma nem volt képes megtörni a z t  a r e t t e n e t e s  a k a r  a? 
t o t .  Üjtestámentomszerűleg, gyógyítólag, üditőleg hatottak  az 
elfásult lelkekre az akaraterőbe vetett, te tteket látni, győzelmet 
aratni akaró szavak. Nincs nemzetnek halála, mert nem lehet, hi? 
szén mintha Pál apostollal kérdezné, a nemzeti halálra vonatkoz? 
tatva: halál, hol van a te fullánkod? . . .  ,

Jókai is, m int Széchenyi s mindazok, kik a nemzeti élet len* 
dítő kerekénél dolgoztak, áldozva áldoztak: az anyai szív műn? 
kájától, a családi reformált életen át a nem zetet megújító szere? 
tettől várja a nagy átalakulást, a szeretettel a nemzeti életnek 
soha el nem fogyását. Midőn az önzést megalázza, ezzel egyide? 
jüleg az önzetlenség szeretete mint az erkölcs subtilis hajtása 
emelkedik a fény és világosság tündérbirodalmában. A  bal? és 
előitéletek ostorozásával, a zsarnokság tiprása által, az elnyomót? 
tak felemelésével \gyógyítva nevel egyenlőségre, szabadságszere? 
tetre, testvéri láncfüzésre. Pantheista, világegyetem istenítő mód? 
jára öleli fel a természet országait. Nála az állatok erkölcsileg 
magasabban állanak. Az élő gyümölcsfát mint a székely ember, 
nem vágja ki, gyilkosnak nevezi az élőfa kivágóját a néphitnek 
hódolója, az állatok, növények illusztris barátja, az atavisztikus 
hajlamokat gyógyítva nevelője a nemzetnek. A  bibliai olajos 
korsó m ódjára el nem fogyó szeretetet a szív ünnepnapjaival, a 
szeretet munkájával, apró győzelmeivel igyekszik biztosítani 
egyesek és a nemzet szívében az, kiben egy nemzet szíve dobbant 
meg. A  magyar szívember idealizmusa gyógyította a realiz? 
must. Az anyagvilágot — mint találóan írja Jókainak hivatott
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írója, Zsigmond — hevíti képzelete, mint alchimista dolgozik „a 
lélek alchimiájának rajongója“. ..

Jókai műveinek erkölcsgyógyító ereje abban is áll, hogy a 
mesterkéltségtől elfordultan a természethez és a természeteshez 
fordítja olvasóinak figyelő tekintetét. A jóságot ott keresi, hol 
Rousseau. Mert minden úgy jó, amint a természet műhelyéből 
kijön. A  természet csöndjében nála is, mint ez Bihari esztétikái 
jában (Dr. Bihari Péter: Egyetemes és részleges aesthetika) oly 
szépen írja, feloldódnak a társadalom rakta bilincsek, úgy érzi 
magát az ember, m intha minden ág felé nyúlna, mindenben Isten 
remeke szólna. És mint a régiek, ő is szentnek és mint Vergilius 
Isten adományának ta rtja  a gyógyító álmot, miért is Lille „magái 
nyát nem látogatja más, mint Isten szeme és az álom“. Mindí 
ezekért mondja Zsigmond Ferenc Jókai című művében (M. Tud. 
Akadémia kiadása), hogy: „Rousseaunak is nagy volt a hite a 
helyes, természetes nevelés hatalmában, de Jókai alaposan lei 
tromfolta a genfi bölcset; Emilét minden téren túlszárnyalná 
Zoltán.“ (146. lap.)

Jókai műveiben olvasó és író oly benső viszonyba kerülnek, 
mint orvos a beteggel, így az erkölcsi ráható erő is ilyen: gyóí 
gyítva, oktatva nevelő. A  betegnek orvos a legjobb barátja, így 
a beteg nemzetnek a gyógyító Jókai a legkedvesebb embere. 
Jókai erkölcsgyógyító intézetében az üde erkölcsi érzés, a fenséí 
ges erkölcsi cselekedetek, az erkölcsi belátások, mint a tiszta éri 
kölcsi élet főmomentumai gyógyító eszközökként szerepelnek. 
Itt a jónak világában a jobb a jónak ellensége, versenyre kel a 
rossz a jóval a nap és szél versenyeként, miért is minden és mim 
denki jónak igyekszik lenni. A  fölfelé törekvés önismeretet, ön# 
fegyelmezést kiván egyestől és nemzettől egyaránt. És e töreki 
vésben látja Jókai az igazi erkölcsi egyenlőséget. Az erkölcsi 
élet parancsszava messzehangzó szózatként hallatszik Jókai mm 
veiből: előre a jobb élet felé, előre másokért, fölfelé a tökéleteséi 
dés utain. Jókai műveiben és művei által neveli és ápolja a faji 
öntudatot is az együvétartozás érzésének felkeltése által. A nemi 
zetet egy nagy családnak veszi s így fakasztja üde forrásként a 
hazafiúi érzést, a hazaszeretetet, melynek aztán apotheozisát, ísí 
tenítését adja. A szépség ékesítette nemzeti utakon, a faji erőn 
át vezeti a nem zetet a bölcs élethez, a példaadó cselekedetek 
megadása által s így lesz az ő gyógyítva nevelő iskolája a n e n i i  
z e t i  c s e l e k v é s e k  i s k o l á j a ,  így lesz a honfiúi bánatból 
honfiúi kötelességtudás. Jókai puíveiben érzi az elhagyatott nem# 
zet, hogy van még Isten, van még igazság, van még szeretet, így 
tehát van jutalmazás és büntetés. Az erkölcsi jutalmazás és búm 
tetés az, ami a becsületérzést felébreszti az olvasó egyedeken át 
s egy nemzet összességének akaratára döntő befolyással van. A 
jutalmazás és büntetés nevelési ténykedése sehol sem oly frapí 
páns, mint éppen Jókainál, a nemzet gyógypaedagogusánál. A 
családi életen át a nemzeti életet a legbenfőbb melegséggel avatja 
szentté. A jóságot m indenütt megpillantja és észre véteti, hogy 
aztán egyén és nemzet figyeljen arra a titkos szózatra, melyre
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Madách „Az ember tragédiájában“ figyelmeztet, hogy előre, a 
magasba juthassunk.

Jókai mint k i t ű n ő  e r k ö l c s t a n í t ó  é s  n e v e l ő  a 
nép példabeszédeit és közmondásait használta fel az erkölcsi 
igazságok oktatásánál. Ő is, m iként a világ legnagvobb tanítója, 
Jézus, parabolákkal férkőzött a beteg lelkekhez. Dickens mód* 
jára — nem, evangyélium és leheletszerüleg hatnak Jókai egyes 
művei, midőn ezek a meggyőződést nem prédikálva, de p é 1 d á s 
v a l  a d j á k ,  melyhez vonzalmat minden olvasója érez. Mint 
az orvos ostyába adja a gyógyító szert, így Jókai a nagy erkölcsi 
tanulságokat a mese ostyáiba csomagolja. És ki az, ki a mesét 
ne szeretné? . . .

Jókai az erkölcsképzésre a nemzeti történelm et veszi s így 
miként a fiatalon elhunyt költő* művében a Hadúr megveti lábát 
Kriván és M átrán, úgy ő az erkölcs és történelem piédesztáljára 
eh és felhelyezi hőseit s í g y  v e z e t  e r k ö l c s k é p z é s  m é h  
l e t t  t ö r t é n e t i  b e l á t á s r a .  M int Hadak útja ívelik tör
téneti művei a magyar égboltot s majd mint nemes ciceronék ve
zetik a nem zetet a nemzethez, majd mint apellátiók szólnak: 
nemzet a nemzethez! így f e j l e s z t i  J ó k a i  a n e m z e t i  
b e c s ü l e t é r z é s t ,  de gyökerét a munkában keresi és találja, 
mert hiszen ez adja a becsületet, a boldogságot, a családi és nem; 
zeti boldogulás ez alapját. A munka teszi a nem zetet Isten nap* 
számosává, a magyar földet „Isten kalapja“ bokrétájává, miért 
i s a m u n k a s z e r e t e t e n  á t  n e v e l  a h a z a  f ö l d j é n e k  
s z e r e t e t é r e ,  s e m b e r s z e r e t e t e n  á t  I s t e n  i m á ;  
d á s á h o z  v e z e t .  A  sokszor kiszám ított hallgatással: elrejtett 
igazságokra m utat és a nemzeti alapeszmékre támaszkodva, igaz; 
ságszeretetével: nemzeti ábrándokkal telíti meg a kedélybetegsé* 
gében önmagát tépdelő, üres nemzeti lelket. Jókai gyógyítja, re* 
formálja a deformált nemzeti lelket; s ígv a nemzeti lélek idős 
már ja lesz. A  szóoktató ereje mellett a legmegkapóbb példák 
vonzó hatását vonultatja fel a hazafiúi erények fejlesztésére és 
ápolására, míg lelket háborítóan küzd a hazafiatlanság ellen. 
Gyógynevelő m ódjára nagy súlyt fektet a kedély nevelésére; sze* 
réti a kedélyt hullámzásba hozni s a keleti egykedvűségből kira? 
gadja paciensét, midőn könnyezni megtanít egyfelől, m ajd más? 
felől a néphumoron mosolyogni. A  nemzet szívéhez jutva, szel? 
lemujjaival megpendíti a húrokat s eljátsza a Magyar Hiszekegyet 
épp úgy, mint a sírva vigadó nótákat. Szívmunkát végez az 
aranyszívű tanító, midőn a nemzeti erkölcs nemességén hevülten 
nemesíti a nemzet szívét. J ó k a i  az,  k i  l e g j o b b a n  fel ; ,  
f o g t a  a m a g y a r  n e m z e t  t ö r t é n e t é n e k  t a n í t á s  ás 
n a k  e t h i k a i  c é l j á t ,  m ó d j á t ,  e s z k ö z é t .  Történeti 
érzéket fejlesztett a történeti élet kiszinezésével, míg a törétneti 
igazságokra a belső szemlélet örök mécsesével m utatott. A  mús 
miaporos Egyiptom mumifikált alakjai eltűnhetnek a földszinés

Hadúr „egyik lábát a Mátrán megfeszíti, a másikkal Kriván ormára hág“ 
K o v á c s  Gy. (Dr. Biharii Péter: Egyetemes és részleges aesztetika 85 1.)
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ről, de a Jókai képzelet bebalzsamozta történeti szellemalakok 
soha. De nemcsak a személyek iránti kegyeletre, ez erkölcsi vom 
zalomból származó gyöngéd érzelemre nevelte a nemzetet, hanem 
az ősi szokások és emlékek kegyeletben tartására is. Ha tehát él 
és élni fog a nemzetben a nagyjaink és hagyományaink iránti 
kegyelet, úgy ez Jókai szellemi mumisatiójának eredménye. Míg 
a történelem tanítója az időszaki táblák készítésével igyekszik 
az emlékezetet támogatni, addig Jókai a képzelet szárnyán visz 
s így kedvelteti meg a tárgy történelmét. És nemcsak azt m utatja 
meg, hogy a történet tanításánál mily nagy szükség van a kép* 
zeletre, de azt is, hogyan kell Felméri szerint a tűzhöz hasonlít? 
ható, urnák veszedelmes, de szolgának jó képzeletet helyesen 
irányítva a cél szolgálatába hajtani.

Jókai, a nagy gyógypaedagogus, midőn esztétikai élvezetet 
nyújt, ezzel is gyógyít. Stílusa „festői és zenei“ — mint ezt Zsig? 
mond mondja. Nos, ha ez, úgy itt is van a kedélybetegnek egy 
gyógyító szere: az esztétikai élvezet. A boldogtalan nemzet lel? 
kébe boldog lelki állapotot csempészett be. Műveinek olvasása? 
kor érezzük a képzelet és szemlélet szabadságát, miáltal vissza? 
nyerjük elvesztett önérzetünket. Hiszen a végcél az, hogy egye? 
deken át a nemzeti önérzet visszakerüljön. Míg a fenséges rész? 
letek olvasásakor teljesen önfeledten szemlélődünk lelki szeme? 
inkkel, addig a komikus részletekben, mint élvezők, legyőző ha? 
talom vagyunk, mit Gamauf: A komikum című művében ön? 
érzetnek nevez.

J ó k a i  a m a g y a r  n y e l v n e k  n e m c s a k  m e g z e n é #  
s í t ő j e ,  d e  g y ó g y í t ó  e r e j é n e k  f e l i s m e r ő j e  i s  
v o l t .  Ö csendesítette le szavaival — miként Jézus a háborgó 
tengert — a magyar háborgó lelkeket. A  magyar beszédes lélek 
illusztris képviselője, az elnémult magyar léleknek megszólalta? 
tója ő volt.

Az a kérdés: hová jutottunk volna, ha Jókai ki nem gyógyítja 
lethargikus állapotából nem zetét? Zsigmond azt írja, hogy: „Rá? 
nevelte a nemzetet arra a műveltségi fokra, hogy kedvét kereső 
regények és novellák stílusával szemben igényei legyenek.“ (415. 
lap.) De, ha maga is belátja, mint ahogy be kell látnia, hogy ab? 
normis volt abban az időben a nemzeti lélek, úgy akkor nem 
puszta nevelésről, de gyógynevelésről lehet szó. Gyógyírt adott 
a lélekre, Gilead balzsamát hozta a szívre, a pesszimizmust opti? 
mizmussal váltotta fel. (Nem elég többé érezni és meghalni tudni 
a hazáért: most élni és dolgozni kell tudni. Nem elég megvédeni 
Magyarországot: most éltetni Magyarországot a feladat — írja.) 
Optimizmusát az evangyéliumból m erítette és az csak látszat, 
hogy a beteges kor spiritizmusából és teozofiából merítette volna, 
mint a lelki betegek homeopata orvosa. Igaz, hogy teozofusnak 
vallotta magát, pedig evangyélista volt. Megírta az elnyomott 
nemzeti telkeknek evangyéliumát. Hiszen ő reálistának is vallotta 
magát, pedig az idealisták zászlóvivője volt. Ábrándozónak mon? 
dotta magát az, ki a legmunkásabb ember, legtermékenyebb író
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volt. Jókai, miként a nevelő, egy szent álarcot vett: mosolygott, 
bár szíve vérzett; gyógyított, bár önmaga is gyógyításra szorult. 
Honfiúi bánattól marcangolt nagy magyar lélek ő és a legmagya? 
rabb íróművész lélek is. _________

A Vasi Közép Ev. Egyházmegye Tanító
egyesületének 1925. évi őszi közgyűlése.

A Vasi Közép Evang. Egyházm. Tanítóegyesülete 1925. évi 
november hó 5?én ta rto tta  őszi közgyűlését Rábabogyoszlóban. 
A gyűlést istentisztelet előzte meg, amelyet Varga József sárvári 
lelkész végzett. M ajd Fodor Lajos rábabogyoszlói kartárs ta rto tt 
órarendszerinti tanítást. Az I. osztályban az 5 fogalma, a III. ősz* 
tályban az utak, beb és kültelek, az V.—VI. osztályban pedig 
történetből I. Lipót uralkodása volt tárgya. A  tanulók elbocsá? 
tása után Roth Kálmán elnök üdvözölte a megjelent vendégeket: 
Varga J. és Rónay Gyula lelkészeket, id. és ifj . Szigethy Sándor 
iskolai felügyelőket, Fülöp Lajos felsőpatyi körjegyzőt s a majd? 
nem teljes számban megjelent tagokat s a gyűlést megnyitva, le? 
tárgy altatta először a tanítást. M ajd előterjesztette elnöki jelen? 
tését, amelyben kiterjeszkedett az összes szőnyegen levő tanügyi 
kérdésekre. A  napirend tárgyalása során határozatot hozott az 
egyesület arra nézve, hogy az iskolai szemléltető oktatás és beb 
misszió, továbbá az iskolánkívüli népoktatás elősegítésére körze? 
tenként iskolai mozigépet szerez be. Az új tantervről Somogyi 
Béla olvasott fel értekezést, melyben azt tárgyilagos kritika tár? 
gyává tette. Hozzászólt még Vörös S, Rózsa L., Ném eth J. és a 
kisebbségi tantervhez Karner Frigyes. H atározatot hozott a köz? 
gyűlés arra nézve, hogy a 18 éven alúli egyéneknek a dohányzás? 
tói és kocsmázástól való eltiltására kiadott vármegyei szabály? 
rendelet végrehajtását illetékes helyen szorgalmazni fogja. Gőcze 
J. indítványára felterjesztésben kérte a közgyűlés a Főtiszt, és 
Méltóságos Püspök U rat arra, hogy a költségvetésben sérelmesen 
évi 408.000 koronában megállapított egységátszámítási kulcs ellen 
fejezze ki a súlyos sérelmet szenvedő felekezeti tanítóság tiltako? 
zását a minisztériumban. A  Kapbsíremlék felállítására az egyhk. 
tanítóegyesületi közgyűlésen megszavazott összeget a közgyűlés 
egyhangú lelkesedéssel m egajánlotta és Le is fizette. A  közgyűlés 
után megalakult az egyesület férfikara Somogyi Béla vezetésé? 
vel s nyomban összpróbát tarto tt. A  férfikar célja az egyesület 
működését ünnepélyesebbé tenni egyes fontosabb események ab 
kalmával, gyámintézeti ünnepélyen s külön tanítói műsoros estén 
az őszi közgyűlések alkalmával szerepelni. A  jövő évi gyűlés he? 
lyéül Uraiújfalu tűzetett ki. A lelkes gyűlés után közebéd volt a 
Takács?féle vendéglőben, hol lelkes felköszöntők hangzottak el. 

Körmend, 1925. nov. 18. Somogyi B.
_________ «gy- jegjző.
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Szerkesztői üzenetek
Azokat a kedves Kartársakat, akik nem nézték meg folyóiratunk cim- 

lapján az előfizetési árat és azért kevesebbet küldtek, kérem, egészítsék ki majd 
a különbözeiét a második félévben.

T ö b b  é r d e k l ő d ő n e k .  Hogy ez esetben miként viselkedett a soproni 
tanítótestület? Erre csak a meghatottság hangján válaszolhatok. — A testületnek 
mind a húsz tagja nemcsak elő-, de felül is fizetett a folyóiratra. Tették ezt 
pedig akkor, amikor az egyház azzal a kérelemmel járult tagjaihoz, örökítenék 
meg a soproni ev. hősök emlékezetét egy róluk elnevezett haranggal. Es akkor a 
nehéz gondok közt vergődő derék soproni tanítóság oly összeget jegyzett erre a 
célra, mely mindenfelé szinte csodáló tiszteletet keltett. És mikor egy kartár
samat kérdeztem, miért jegyez anyagi erejét oly aránytalanul meghaladó nagy 
összeget, azt felelte: „Az olyan adomány, melynek hiányát nem érzem, nem 
jelent áldozatot. Csak annak az áldozatnak van értéke, amelynek terhét érzem. 
Evangé l i kus  tanító vagyok és ha kell, még nélkülözések árán is szolgálok 
minden evangélikus ügyet.“

Hát ilyen az igazi, meggyőződéses evangélikus tanító !
K o l t a y  I m r e :  Már hogy tud a szúnyog köhögésén annyira fielindúlni?!
K e m é n y  P é t e r ,  Nyíregyháza. Küzdelmünk nem meddő. Örömmel érte

sítek, hogy a zsinati bizottsághoz beterjesztett javaslatunknak j e l e n t é k e n y  ré
szét  elfogadták.

Lapfenntartásra küldött K i s z e l y  J á n o s n é  (Cegléd) 60.000, vitéz Nagy 
I s t v á n  Soltvadkert 40.000, dr. M e s t e r h á z y  E r n ő  egyházkerületi felügyelő 
100.000, S a s s  I s t v á n  nyug. tanító 100.000 és L a s c h o b e r  G u s z t á v  
nyug. soproni igazgató 100.000 koronát. Fogadják a nemes adakozók, példát 
mutató szép cselekedetükért forró köszönetemet.

Kap i  Gyul a  siremlékére a következő adományok folytak be: Nagy Mihály, 
Mérges 20.000, Kinkel György paksi tanító növendékei 100.000, Nitschinger 
János Lébény 20.000, Erőss Sándor, Nagybaiátfalú 20.000, Kisfaludy Károly, 
Bük 20.000, a kemenespálfai ev. iskola 40,000, Nits István, Kemeneshögyész
25.000 és Grieszhaber E. H. Majos 30.000 koronát küldött. — Eddig tehát
10.072.000  korona gyűlt össze.

Lelkűkre kötöm a kedves kartársaknak, rendezzenek gyermekelőadásokat, 
tartsanak felolvasásokat és ragadjanak meg minden alkalmat az összeg gyara
pítására. A soproni iskola növendékei március 15-én rendeznek e célból nagy
szabású előadást.

Tudtukra adom itt a kartársaknak, hogy.a szerződést egy soproni mesterrel 
megkötöttem, aki márványból készíti az emlékművet. Ha az idő előreláthatatlan 
akadályokat nem gördít a munka elé, akkor március 28-án már fel is avatjuk.

Ezzel kapcsolatban felkérem a kedves kartársakat, akiknek a Soproni Magyar 
Férfidalkör sorsjegyeket küldött, hogy legkésőbben f. h ó 12-ig számoljanak el. 
Sopron magyar dalárdájának ezen akciója még a postaköltséget sem hozta be. 
Sok kartárs bérmentetlenül küldte vissza a sorsjegyeket, úgy hogy a Férfidalkőr 
6 mi l l i ót  fizetett ki ezen a cimen. Körülbelül ekkora összeggel szaporodott 
volna gyűjtésünk, ha a Férfidalkör csak a portóköltséget — mint előbb tervezte — 
Kapi Gyula síremlékének engedte volna át. így tehát elestünk egy nagy hozzá
járulástól, Sopronnak pedig egyetlen magyar, kulturmissziót teljesítő dalosegye
sülete súlyos anyagi váltságha jutott.
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Kehr Károly.
Irta: Koller István, áll polg. isk. tanár (Sopron).

Oly paedagógusról akarunk a következőkben megemlékezni, 
aki a legkiválóbb didakták közé tartozik, akinek érdeme és neve 
nem fog feledésbe menni, amíg emlékezetben tartják  azokat, akik 
a tanító nemzedéket bevezetni igyekeznek a módszeres tanítás 
gyakorlatába s mégis a mai generációban vannak sokan, akik ne
vét sem hallották. Ezért talán indokolt e szerény dolgozat meg,- 
jelenése. Magam még oly iskolában nőttem  fel, amelyben Kehr 
módszertani tankönyvéből taníto ttak  s az ő „D i e P r a x i s d e r  
V o 1 k s s c h u 1 e“ című kitűnő tanítási és módszertani tankönyve 
még ma is utólérhetetlenül áll. A  kezdő tanító jobb könyvet nem 
vihet ki az életbe, mint ezt, amely Környei és G yertyánffy átdol
gozásában magyarul is megjelent, bár az átdolgozás távolról sem 
az, ami az eredeti. Ezt megállapíthatjuk anélkül, hogy ezáltal a 
kiváló szerzők érdemeit kisebbítenők. Kehr könyvének kiválósá
gát elismerni fogja az is, aki az azóta megjelent, az újabb eszmé
ket is felölelő didaktikai és módszertani irodalmat ismeri s nem 
hiszem, hogy volna valaki, aki e könyvet haszonnal s tanulsággal 
ne forgatná, belőle pályájához lelkesedést ne merítene.

E kiváló könyv szerzőjének életrajzát akarom adni a követ
kezőben. Autobiografiája is megjelent. A  kegyelet és a hála le
rovását vélem azonban — legalább némileg — teljesíteni, midőn 
az életrajzi adatokat oly férfiú tanulmányából veszem, akit bátran 
a magyar Kehrnek nevezhetünk. Ez a férfiú felejthetetlen taná
rom: E b e n s p a n g e r  J á n o s ,  a felsőlövői evang. tanítóképző
intézet egykori főnöke. Nemcsak külső életkörülményei, de egész 
lelkének alkata, annyira hasonlók a Kehréhez, hogy nem csoda, 
miszerint Kehr személyiségét, egyéniségét egész lelkülete von
zotta. Kiválóbb didaktát és jobb, tanítványaival szemben több 
odaadással, nagyobb szeretettel viselkedő tanárt nem ismertem 
még. Valóságos atya volt a növendékeivel szemben; elemében 
pedig akkor volt igazán, amidőn a tanítási gyakorlatokat vezette, 
avagy utasításokat adott a módszertani órán és a paedagogia nagy 
mestereit tárgyalta a neveléstörténelmi órákon.

Nem hiszem, hogy csak egy tanítványa is volna, aki nem 
szeretettel és hálával gondolna vissza Ebenspangerre és arra, amit 
tőle tanult és vitt ki az életbe. Ehhez járult még a lelkesedés és 
szeretet a tanítói pálya iránt, amit belécsepegtetni igyekezett ta 
nítványainak leikébe.

Gazdag irodalmi munkálkodásából használom fel tehát a 
„Paedagógiai Plutarch“-ban megjelent tanulm ányát Dr. Kehr 
Károlyról.

Kehr Károly Goldbach faluban született (G otha mellett) 1830 
április 6-án. A tyja szegény munkás volt, akiben józan ész és vas
akarat lakozott; anyja jámbor gondolkozású és mély kedélyű nő, 
aki nagy hatással volt a gyermekre. N agyanyja pedig müveltsé-
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gével hatott az ifjú lélek kedélyére; 'ő akarta azt is, hogy a kis 
Károlyból tanító legyen. A kis Károly az elemi iskolát Elgers- 
burgban végezte, ahol nagybátyja tanító volt. Már mint elemi 
iskolai tanuló magánórákat kapott a latinból, franciából és a ze
néből. Emellett sokat játszadozott az erdőben és szeretett szán- 
kázni, korcsolyázni, ami testi fejlődésére volt jó hatással.

Ebben a korban Kehr különösen a zenét szerette nagyon; sőt 
célja is az volt, teljesen a zenének szentelni az életét.

Am int már említettük, családja azt akarta, hogy tanító legyen 
Kehrből, ezért a góthai tanítóképző-intézetbe iratkozott be. Egész 
erejét a tanulásra fordította és csak egyetlenegy szórakozása volt; 
az, hogy minden vasárnapon haza ment. A  hat évi tanfolyamot 
három év alatt végezte el és jeles bizonyítvánnyal a kezében, a 
góthai első polgáriskola, ami Németországban városi elemi iskolá
nak felel meg, ideiglenes tanítójául neveztetett ki. Az akkori ta 
nítóképző-intézetek nem igen adtak módszeres útm utatásokat s 
így nagy baja volt a növendékekkel. Ez annyira elkeserítette őt, 
hogy már Flórenzbe készült menni organistának. Egy idősebb 
tanító azonban figyelmeztette őt, hogy mindenekelőtt tegye taní
tását érdekessé, a büntetésben pedig mellőzze a botot s meglátja, 
eredm ényt fog elérni. Kehr követte a jó tanácsot és eredményt 
ért. A  növendékek is szerették s a korm ány is kinevezte még 
azon év őszén rendes tanítónak. M iután azonban a létért való 
küzdelem érdekében a kevés fizetés mellett magánórák adásával 
nagy megerőltetést kellett kifejtenie, valóságos megváltásnak 
érezte, midőn Ruhlába került tanítónak. Magánórák adására itt 
nem szorult reá s így önmagát képezte és iskolákat látogatott, 
hogy paedagógiai képzettségét és ráterm ettségét fejlessze. A ta
nítási órákra is rendesen írásban készült el és kiváló didaktikai 
képességének csírái kétségkívül e munkálatokból erednek. Ruhlá- 
ban az ipariskolában is tan íto tt mértant, vegytant, fizikát, majd 
pedig az iskola vezetését is reá bízták. Emellett állandóan képezte 
magát; az egyetemre is volt szándéka beiratkozni, de a körülmé
nyek e tervet meghiúsították.

Ruhlából W altershausenbe nevezték ki polgári és ipariskolai 
igazgatónak. Nem szívesen ment, mert Ruhlában jól érezte magát 
családja és barátai körében. Ehhez járult még az is, hogy W alters- 
hausenben nem is fogadták szívesen, mert a város tudta nélkül 
nevezték ki. Ámde csakhamar megkedveltette magát s az elha
nyagolt iskolából m intaiskolát csinált. 1852-ben, tehát négy év 
múlva, a góthai tanítóképző felügyelőjévé neveztetett ki. Itt volt 
igazában elemében és értékesíthette nagy tudom ányát s didaktikai 
képességét; a híres Schmidt és D ittes oldalán csakhamar ő lett a 
harmadik fényes csillag a góthai tanítóképző-intézet egén. M ind
egyik paedagógiai szakmában öntanulás u tján  a legnagyobb tö 
kélyre feljútva, csakhamar egyik paedagógiai szakot a másik után 
vette át és tanította. 1871-ben a góthai tanítóképző igazgatója lett. 
„Működése alatt az intézet hírneve is nőttön-nőtt s G otha a pae-
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dagógia M ekkája lön.“ Akárcsak később Reinhez Jenában, úgy 
zarándokoltak az egész művelt világból a szakemberek Gothába; 
hazánkból is számosán keresték őt fel, valamint később Halber- 
stadtban és Erfurtban. Midőn E b e n s p a n g e r t  a minisztérium 
németországi iskolák meglátogatására küldte ki, elsősorban Kehrt 
kereste fel. Ugyancsak nála volt K a p i  G y u l a ,  a soproni tanító
képző igazgatója is s az intézet értesítőjében is beszámolt a Kehr- 
nél történt hospitálások tapasztalatairól; nála volt G r o ó V i l 
m o s  is és számos más kiváló magyar tanférfiú. Gothában alapí
to tta  Kehr a „Paedagogische Blätter“ című folyóiratot és 1872- 
ben pedig megalapította a németországi tanítóképzőintézeti taná
rok egyesületét. 1873-ban a halberstadti tanítóképzőhöz, majd 
1884-ben Erfurtba helyezték át, hogy a romlásnak indult intézetet 
ismét fellendítse. 1878-ban a jénai egyetem, amely mindig oly 
kiváló szabadelvű tanárokkal dicsekedett, mint Haeckel, Eucken, 
Rein, Lipsius, Nippold, Kehrnek a tiszteletbeli doktori diplomát 
adta érdemeinek elismeréséül, ezzel is bebizonyítva modern szel
lemét. Kehr ezenkívül tulajdonosa volt a Vörös sas-rendnek, a 
Hohenzollern-házirend keresztjének, az Ernesztini házirend ke
resztjének és a szerb Takova-rend középkeresztjének. 1884-ben 
iskolatanácsos lett. Egy évvel reá, 1885 január 18-án, meghalt 
szélhüdés következtében. H olttestét nagy gyászünnepségek kö
zött G othába vitték, ahol kedves szülei mellé tem ették el. Ma
gyarországgal szemben mindig nagy rokonszenvvel viseltetett s 
egyidőben úgy volt, hogy honunkban foglaljon el érdemeinek 
megfelelő állást. Azonban nem úgy történt. A temetés alkalmá
val Dr. S c h m i d t  K á r o l y  búcsúztatta el, aki maga is vaskos 
értékes paedagógiai és anthropológiai munkák szerzője. Kehr fia 
P á 1 neves, kiváló történész.

Kehr is azon kiváló tanférfiak közé tartozik, akik tanítóképző
intézeti végzettséggel önszorgalommal egyetemi színvonalú mű
veltségre tettek szert, mint D ö r p f e l d ,  a kiváló herbartianer 
Barmenben, vagy újabban E i t z, ki szintén tiszteletbeli doktori 
és professzori címet nyert a hangtan terén k ifejtett érdemeiért. 
S c h n e l l e r  a „Paedagógiai Dolgozatai“ II. kötetében, midőn 
Reinről ki akarja emelni nagy didakta voltát, Kehrrel helyezi pár
huzamba. Nagy didakta volta indokolja, hogy e folyóiratban e 
szerény cikkel róla megemlékeztünk, hisz a múlt egyéniségeinek 
tanulmányozása világíthatja meg a jelent s tőle merítünk indítást 
a jövőre is. Mint E u c k e n ,  a nagy jénai filozófus, mondja: „Die 
Wünsche und Hoffnungen gehen auf die Zukunft, aber eine Zu
kunft wäre arm, welche nicht die Vergangenheit in sich trüge 
und ihren Ewigkeitsgehalt bestärkte.“

Kehr nem volt valamely rendszer híve, ő a Pestalozzi—Diester
weg irány követője. „Die Erziehung dient hier an erster Stelle 
nicht Zwecken des gesellschaftlichen Zusammenseins, sondern 
der Entfaltung und Vollendung des innern Menschen, der eben- 
mässigen Ausbildung aller K räfte“ (Eucken). Irodalmi működésé-
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bői kiemeljük: „Praxis der Volksschule“ 1868. A zóta is sok kia
dást ért. „Der christliche Religionsunterricht und die Volks
schule“, 2 kötet, 4 kiadás, 1881. V allásoktatását ism ertették K o 
v á c s  L a j o s  és Dr. K i s s Á r o n. U tóbbi a „Protestáns Vallás- 
oktatás“ című művében. „Lesebuch für Lehrerbildungsanstalten“ 
(Th. Kriebitzsch-el), 4 köt., 1874—75. „Geschichte der Methodik 
des deutschen Volksschulunterrichtes“, „Paed. Reden und A b
handlungen“, 1881. Üjabb paedagógusaink közül csak R e i n  Vil
mosnak, aki a jénai egyetem világhírű tanára volt és a jelenleg 
Dr. P e t e r s e n  P é t e r  által vezetett híres paed. intézetet ve
zette, volt Kehrhez hasonló nagyarányú paedagógiai munkássága.

Kiváló m unkája még Kehrnek elemi iskolai olvasás- és írás
tanítási könyve S c h l i m b a c h c h a l :  „Der deutsche Sprach
unterricht“.

összes könyvei közül legelterjedtebb a „Praxis der Volks
schule“. Lássuk ennek elveit röviden.

A „Die Praxis der Volksschule“ I. fejezetének címe: Die Se
minarschule als Erziehungsanstalt. A  tanító személyiségének két 
főtulajdonsága kell, hogy legyen: példával hasson, mert csak az 
lehet hatással és szeretettel legyen növendékeivel szemben. Az 
iskolai nevelés és fegyelem főkelléke a tanító ébersége. A  jó fe
gyelem biztos jelei: a tanulók rendes testtartása, figyelemmel kö
vetik az oktatást, hangosan felelnek, szép a kézírásuk és tiszták az 
irkáik, csendes magaviseletüek, rend van az elmenetelnél, a ta
nulók szívesen tanulnak és örülnek a sikernek; továbbá fontos 
még a házi feladatok elkészítésének módja. Behatóan tárgyalja e 
fejezetben az iskolában követelendő rendet: a) a tanterem ben,
b) a tanítás kezdete előtt, c) a tanítás kezdete alkalmával, d) a 
tanítás alatt, e) a tanítási órák között, f) a tanítási órák végén. 
Behatóan tárgyalja az iskolateremben szükséges eszközöket és 
bútorzatot. A  tanítás előtt a tanuló tisztítsa le cipőit, felső kabát
já t akassza fel, rögtön helyére menjen. A  tanító ellenőrzi tiszta
ságukat. Itt tárgyalja azt is, hogyan üljön a tanuló. A  tanító be
szédje legyen: lassú, de szilárd; jól hangsúlyozva, világos s ért
hető. Ne legyen szóbő. E fejezet öleli fel a tanítási eljárás fajait 
s a kérdések és a feleletek minőségét. A  tanítás fejtegető legyen. 
A kérdés legyen a pillanatnyi célnak megfelelő s legyen minden 
gyermekhez intézve. A felelgetés ne történjék sorrend szerint. A 
gyermek sokat, a tanító keveset beszéljen. A  felelet egyes részeit 
ne mondjuk elő. Az olvasás legyen hangos, hangtiszta, lassú és 
jól hangsúlyozott. Ügyeljünk az olvasásnál az ülésre Is. Az írás
beli órákon is rendszer legyen. A szóbeli számolásnál a gyerme
kek ne suttogjanak és a kezek összetéve legyenek. Az emlézés 
leginkább otthon történjék. Az iskolában kórusban is lehetséges 
ez. Az írásbeli munkálatok egy iskola munkájának legigazabb bi
zonyítékai. Az órákközti szünetkor a tanító a folyosón körül
vezesse a tanulókat mindig jobb irányban.
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E részeket a tanító igazságosságáról szóló fejezet követi. Lel
kiismeretes és elővigyázatos legyen a tanító a dicséret és feddés 
kiosztásánál. A jóakarat és szeretet mindig meglássék. A  tanító 
legyen következetes. Kehr már a fejezetben szól a tanulók egyé
niségének rendszeres megfigyeléséről s ezeknek a következő szem
pontok szerinti feljegyzéséről: testi, szellemi, érzelmi, erkölcsi s 
vallási képességek. E modern gondolatot még csak az újabb pae
dagogia igyekszik megvalósítani.

Kehr könyvének következő fejezete az o k t a t á s t a n .  Ál
talános elvei: Az oktatás legyen igaz tartalm i és érzelmi szem
pontból; legyen gyakorlati s módszeres, fejtegető; nagyon fontos 
a tanítás szelleme, a tanító egész magatartása (Lehrgeist); a taní
tás legyen világos, aminek követelményei: szemléltetés, genetikus 
kifejtés, hézagtalan haladás; a tanítás legyen tartós, aminek kö
vetelménye az érdeklődés felébresztése és megtartása, erőteljes 
szemlélet, gyakori ismétlés és sok gyakorlás. Az előrehaladás le
gyen lassú, fokozatos s ne vegyünk fel sokat egyszerre.

A könyv legterjedelmesebb része az egyes tantárgyak m ó d 
s z e r t a n a  s itt is elsősorban a v a l l á s o k t a t á s  módszer
tana. A mi nézetünk ugyan sokban eltér itt a Kehrétől, de azért 
közöljünk néhány gondolatot e szép fejezetből!

M indenekelőtt kifejti a vallás lényegét Szt. Ágoston e mon
dása alapján: Te érted terem tettél bennünket Isten s lelkünk nem 
talál nyugtot mindaddig, míg nem nyugszik meg tebenned. Dieser 
Zug der Seele zu Gott, dieses Heimweh in der Fremde ist der 
Grund aller Religionen. A tanuló növendékben a vallásosság fej
lesztését előmozdítja: a tanító példája, az iskola komoly fegyel
mezettsége, az élő szó és a tanítás paedagógiai érzékkel való ke
zelése. A vallásoktatás legyen igaz és toleráns. Türelmes a más 
felfogásokkal szemben. Amit nem tartasz igaznak, azt inkább 
hadd el! N icht vorlehren, sondern Vorleben ist die Hauptsache. 
A tanítás a gyermek szellemi fokán legyen. A görögök a művé
szetet, a rómaiak a jogot, az izraeliták az istenfogalmat fejlesz
tették magas fokra. A bibliai történetek a vallásoktatás szemlél
tető anyaga. Behatóan tárgyalja Kehr az egyes osztályok biblia
történeti, bibliaismertetési anyagát, továbbá a vasárnapi periko- 
pák, egyházi ének, káté és ima tárgyalását.

A t ö b b i  t á r g y  módszertanából a következő gondolato
kat jegyezzük meg:

A nyelvtanítás célja, hogy a tanuló jól értse meg a mások 
gondolatát, saját gondolatait pedig képes legyen világosan és sza
batosan kifejezni. Kehr nem híve a külön szemléltető oktatásnak 
az alsó fokon, hanem az e g y e s í t e t t  szemléltető-, beszéd-, 
írás-, olvasás- és énekoktatásnak- amely normálszón (mintaszó) 
alapul. Az olvasás fokozatai: mechanikus, logikailag helyes és 
szép olvasás. A helyesírásra találóan mondja, hogy: eine durch 
ihre Allgemeinheit anerkannte Willkür. Fontos ennek tanításá
nál: a hallás, ezért a jó, tiszta kiejtés gyakorlandó; továbbá még



fontos a jó látás. A  helyesírási gyakorlatokat nem szabad elvá
lasztani a nyelvoktatás többi részétől. A jó helyesírás elsajátí
tandó: a) másolás, b) a kívül tanultnak leírása és c) tollbamondás 
által. Ez minél többször gyakorlandó. Inkább kevés egyszerre, de 
sokszor. A  nyelvtan tanítása m intam ondatból induljon ki. Az 
írásbeli dolgozatok inkább legyenek jó reprodukciók, mint önálló 
produkciók. Fontos a hibák ellenőrzése. Először adjuk meg az 
anyagot és az alakot; azután a tanulók változtassák meg az alakot; 
mi adjuk meg az alakot, ők a tartalm at, végre ők adják meg ön
állóan m indkettőt. Fontos a szépírás tanítása, különösen a üteny- 
írás. Minden írás legyen egyúttal szépírás. A  számtanítás mindig 
szemléletből inuljon ki. A fogalomnyerés és szabály után jöjjön 
az alkalmazás. A szabályokat kifejteni kell. Minden számolás 
gondolkodva történjék. Nagy súly fektetendő a fejszámolásra, 
írásbeli számolás egyúttal szóbeli is legyen! A feladatok a ta 
nulók felfogásához mérten adassanak fel! (Tiszta, megnevezett s 
alkalmazott számokkal!) A fortélyok s rövidítések későbbre ha- 
gyandók. Az eiőhaladás gyors és hézagtalan legyen! Az alap
vető számolások állandóan gyakoroltassanak. A  számtani óra 
nyelvi óra is legyen egyúttal. A  m értantanítás szemléltető, fejte
gető és gyakorlati legyen! A rajztanítás is fontos már a népisko
lában is. A földrajz tanítása az otthonnal, honismerettel kezdőd
jék! Fontosak a netán történendő megfigyelések is. Az anyag 
élénk és szemléltető előadásban tárgyalandó. A térképhez az á t
menet a környéknek homoktérképen való ábrázolása, amit Eben- 
spanger is tanítványaival nagyon gyakoroltatott, összehasonlítá
sok is teendők a tanítás alatt. A  történeti előadás melegség által 
tűnjék ki. Legyen hű és igaz! Szemléltető. A  népiskola életké
pekkel érje be a rendszeres történelem oktatás helyett. A  term é
szetrajz tanítása szolgál empirikus, logikai, aesthetikai és vallási 
érdeket. A tananyag kiválogatása gyakorlati elvek szerint történ
jék. A tanítás alapja szemléltetés legyen. A  fejlődésre is irányít
suk a növendékek érdeklődését. Fontos a természeti tárgyak le
írása. A  fizika tanítása csak egyszerű apparátusok s egyszerű kí
sérletek alapján történjék. Fő a gyakorlati szempont. Az ének
oktatásnál fontos a népdal. N épdal két szólamban, egyházi ének 
egy szólamban énekeltessék. A testgyakorlat álljon szabadgya
korlatokból, rend- és korláton történő gyakorlatokból és játékból. 
A könyv a kézimunka tanításának még csak a nő kézimunkái ré
szére tér ki.

íme Kehr híres könyve és elvei. Ezek között sok ma már ál
talánosan ismert, de nagy haladást jelentettek azok az ő korában 
s arany igazságok ma is. Kehr egész munkásságából a tanítói ál
lás megbecsülése és szeretete érezhető ki; a néptanítói állás ma
gasztos volta. B e y e r J á n o s ,  aki szintén azon nemes tanítói és 
tanári típusok közé tartozik, akiknél a hivatásuk és a növendékei 
iránt tanúsított szeretet a vezető minden munkájukban, aki 79 
éves korában Kőszegen még e sorok íróját is tan íto tta s aki 1876-ig



25

a kőszegi evang. kisgimnázium tanára volt, m ondotta nagy tan ít
ványának, P é t e r f y  Sándornak, az Eötvös-alap alapítójának, 
amidőn a tanítói pályára készült lépni: „Fiam, ne hidd, hogy a 
néptanítói pályára akárki is alkalmas lehet; különösen ne hidd, 
hogy választott pályádon üres fejjel boldogulsz: aki tanítani akar, 
annak előbb magának kell valamit tudnia“ (Paed. Plutarch. I. köt. 
221. oldal). Kehr is azok közé tartozik, akik tudatossá iparkodtak 
tenni a társadalomban, valamint a tanítói karban is a tanítói fo
galom nemes, magasztos és megbecsült voltáról való felfogást.

Az evang. tanító a népművelés 
szolgálatában.
Irta: Reichel Lajos, Iklad.

(Vége).
Sokat nyerne ezzel evangyéliumi egyházunk is. Sok panaszló 

m éltatlankodást hallunk ugyanis, hogy az a sok szép egyházi be
széd csak kiáltó szó marad a pusztában. Sokan kérdik: miért 
akad a szentigének oly kevés követője? Miért akad sok tem p
lomban a leglélekemelőbb szónoklat közben is alvó ember? Ezen 
kérdésekre egyszerű és közelfekvő a helyes felelet. Ha egybevet
jük nagyképzettségű lelkészeink szónoklatait falusi híveink isko
lázottságával, felfogóképességével, óriási távolságot, áthidalhatat
lan űrt találunk a kettő között. N épünk az eddig adott szellemi 
képességével, értelmével nem tud az ihlet buzgó szárnyain a szó
szék magasságáig felemelkedni; lassú gondolkodóképessége nem 
tudja a lényeget kivenni és megtartani, vagy a tanulságot helye
sen leszűrni. — Mindehhez feltétlenül nagyobb intelligenciára van 
szükség, mint amennyit mai viszonyaink falusi híveinknek nyúj
tanak.

Egyházunk s hazánk érdeke egyaránt azt kívánja tehát, hogy 
műveltebbé tegyük a falu elhanyagolt népét!

A másik fontos tényező aztán a falu népének megszervezése, 
de korántsem hangzatos és múló jelszavakkal, hanem igenis az 
örökké tartó krisztusi szeretet jegyében, azért akár földmunkások, 
akár földmívesek, vagy iparosok legyenek a falu lakosai, hozzuk 
őket egy táborba, amely táborban ne érezzenek egyebet, mint azt, 
hogy ők egy falunak, egy közös keresztény Anyaszentegy- 
háznak, egy csonka, béna, rombadöntött, szegény hazának egy
forma tagjai, öntsünk bizalmat, reményt beléjük, hogy felvirrad 
még napja e nyomorúlt, szegény hazának is. M ajd így egymást 
biztatva, vigasztalva könnyebb lesz mindnyájunk terhe, amit ke
gyetlen ellenfeleink raktak vállainkra.

Ez a magasztos munka vár a magyar és elsősorban az evangé
likus tanítóra. Vannak, akik népünk zárkózottságának okát az 
élet kifürkészhetetlen titkai közé sorolják. Nincs itt titok, sem



semmi lehetetlen! A  magyar nép lelke a leghozzáférhetőbb, leg
tisztább nyito tt könyv, melybe sűrű sorokban apró betűkkel na
gyon sok van beleírva, csak olvasni kell tudni belőle, — betűit 
kell megismerni előbb! A magyar falu áldott népének szíve pedig 
romlatlan, benne tiszta, üde vér buzog s ha valaki e tiszta, üde 
forráshoz akar eljutni, annak meg kell találnia előbb a hozzá 
vezető u ta t is.

Legönzetlenebb szándékaink sokszor hajótörést szenvednek 
és nehézségekbe ütköznek ott, ahonnan nem is várjuk. A  falvak 
közművelődésének gyakran a falu vezetőemberei a kerékkötői. 
Fáj annak a falunak, ahol a benne működő tisztviselők között 
nincs meg a kellő lelkiharmónia, ahol talán népszerűséghaj hászás, 
vagy féltékenység, avagy hatalmi gőg, vagy nemesebb erkölcsök 
hiánya bontja meg a lelki összhangot. Sok falunak átka ez! Ilyen 
faluban biztosan nem lesz népművelés, de lesz néprontás és pár- 
íoskodás! — Legyen ilyen helyen az evangélikus tanító a békítő, 
kiegyenlítő elem.

Hozzunk meg a szent ügyért minden áldozatot; tegyünk 
félre itt minden érzékenykedést s öltsük fel a krisztusi alázatossá
got. NeHeledjük azonban, hogy a krisztusi alázatosság nem azo
nos a szolgai alázatossággal, mert míg ez lealázó, az felemelő, míg 
ez káros lehet, amaz csak a magunk s hőn szeretett egyházunk 
javára válhat; vele tehát szégyent nem vallhatunk, méltókká tesz 
„tanító“ nevezetünkre, hasonlóvá pedig a legnagyobb tanítóhoz: 
a Jézus Krisztushoz! — Üzenjünk elsősorban hadat annak az 
általánosan terjedő kijelentésnek, amelyik így szól: „Én csak ad
dig vagyok egyházi ember, amíg a templomban vagyok, tanító 
pedig csak addig, amíg az iskolában.“ N ekünk evangélikus 
tanítóknak mindig, mindenhol és minden alkalommal homlokun
kon kell hordanunk evangyéliumi jellegünket s nemcsak az iskola 
fülledt levegőjében kell tanítóknak lennünk, hanem azon kívül is. 
Ne feledjük, hogy a legnagyobb tanító nemcsak a templomokban, 
iskolákban, hanem uton-utfélen is tanított.

R ajta tehát, értsük meg korunk komoly intő szavát s vállal
juk kész szívvel-lélekkel azokat a — bár nehéz — feladatokat, 
melyeket sívár helyzetünk reánk mér. Rajta! Győznünk kell a 
közelgő végmérkőzésben, mert Krisztus vezérel minket nemes 
harcunkban, amellyel pedig áll vagy bukik szentegyházunk s 
hazánk!

M unkánkért, harci készségünkért hasznot, megbecsülést ezen
túl se várjunk; az elismerés babérjait szedjék be mások helyet
tünk; az minket ne lankasszon, ne csüggesszen! Nyugtasson meg 
az a boldogító szent tudat, hogy amit gyenge karunk tesz, azt 
Krisztusért, a mi drága, sokat küszködő egyházunkért, hazánkért 
és a falu becsületes magyar népéért tesszük.

Egyházunk megújhodása, megerősödése és hazánknak ham
vaiból való feltámadása lesz legszebb jutalmunk!

26
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Az evangélikus népiskolákban tanítandó 
énekek csoportosítása.

Az ág. hitv. evangélikus egyetemes egyház 1925 évi október 
22. iki közgyűlése jegyzőkönyvének 73-ik pontja szerint az egy
ház elemi népiskoláiban az egyházi énekeknek a következő cso
portosítás szerint való tanítását kötelezőleg elrendelte.

A) A z  o s z t o t t  n é p i s k o l a  e g y h á z i  é n e k e i .
(A korái címe utáni arab szám a. korái hangterjedelmét jelenti, a 
nagybetű az énekeltetésre alkalmas dúr-, a kisbetű az énekelte- 
tésre alkalmas moll-hangnemet; egyébként az intonálás a III. osz
tálytól kezdve lehetőleg a korálkönVvi hangnem szerint történjék.)

I. o s z t á 1 y: 1.) Az Ür az én hű pásztorom (dallama: Bizony 
meglészen az idő) — 5, D. 2.) Szívem szerint Üristen — 5, D.
3. ) Dicsőség mennyben Istennek — 5, D. 4.) Uram, tégedet — 6, 
D. 5.) Jer, dicsérjük Istent — 6, D.

II. o s z t á l y :  1.) Dicsérd Istent, keresztyénség — 6, D.
2.) Jertek hozzám, Krisztus m ondja — 6, d. 3.) Jézus, Istennek 
báránya — 6, d. 4.) Uram Jézus, fordulj hozzánk — 7, D. 5.) A 
nap immár elenyészett — 7, d. 6.) A djunk hálát az Ürnak — 7, F. 
(Az I.—II. osztály énekeinek ismétlése.)

III. o s z t á l y :  1.) Az Istennek jó tetszése — 7. 2.) Ifjúságom 
teremtője (dallama: Jézus, ki bűnös lelkemet) — 7. 3.) Kegyes 
Jézus, itt vagyunk — 8. 4.) Mennynek, földnek terem tője — 8.
5. ) Most nyugosznak az erdők — 8. 6.) Ki dolgát csak Istenre 
hagyja — 8. 7.) Erős vár a mi Istenünk — 8. (Az I.—III. osztály 
énekeinek ismétlése. Gyermek-liturgia.)

IV. o s z t á l y :  1.) Zengd lelkem az új reggelt (dallama: Szí
vem keserűségét) — 8. 2.) Hagyjad a jó Istenre (dallama: Szívem 
szerint kívánom) — 8. 3.) Minden ember csak halandó — 8.
4. ) Boldog örömnap derűit ránk (dallama: Mennyből jövök most 
hozzátok) — 8. 5.) Tündöklő hajnali csillag — 8. 6.) Ó én bűnös, 
jaj, mit tegyek — 8. 7.) Készítsd magad, kedves lélek — 8. 8.) Ma
radj meg kegyelmeddel (dallama: Krisztus, te vagy életem) — 8. 
(Az I.—IV. osztály énekeinek ismétlése. Gyermek-liturgia.)

V. o s z t á l y :  1.) Istentől el nem állok — 8. 2.) Krisztus
Urunknak áldott születésén — 8. 3.) E szomorú napot — 8.
4.) Jövel Szentlélek Üristen — 8. 5.) Az éj ím érkezik — 9.
6. ) Mind jó, amit Isten tészen — 9. 7.) Mint a szép hűvös patakra
— 9. 8.) Isten felséges adománya — 9. 9.) Jézus, sebeidnek mélye
— 9. (Az I.—V. osztály énekeinek ismétlése. Gyermek-liturgia.)

VI. o s z t á l y :  1.) Mily nagy az Ür kegyelmessége — 9.
2.) Szerelmes Jézus, vájjon mit vétettél — 9. 3.) Jézus, én bizo
dalmám — 10. 4.) Népek hatalmas Istene (dallama: Vigyázzatok, 
azt kiáltják) — 10. 5.) Hogyne dicsérném az Istent — 10. 6.) Légy 
csendes szívvel és békével — 10. 7.) Az Ür gondot visel — 10, c 
(dallama: Jézus, életemnek). 8.) Dicséret, tisztesség legyen (dal
lama: Eljött hozzánk az üdvösség) — 10. 9.) Mi Atyánk, ki vagy
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mennyekben — 10. 10.) Jehova, csak N eked éneklek — 11. (Az
I.—VI. osztály énekeinek ismétlése. Gyermek-liturgia.)

Az énekek az egyetemes korálkönyv szerint tanítandók.
B) A z  o s z t a t l a n  n é p i s k o l a  é n e k e i ,  

í.—II. o s z t á l y  (I. csoport): Az egyik évben az osztott nép
iskola I-ső, a másik évben az osztott népiskola Il-ik osztályának 
egyházi énekei, hangterjedelmük szerint kombinálva. Ismétlés.

III.—IV. o s z t á l y  (II. csoport): Az egyik évben az osztott 
népiskola IV-ik osztályának egyházi énekei. Ismétlés.

V.—VI. o s z t á l y  (III. csoport): Az egyik évben az osztott 
népiskola V-ik, a másik évben az osztott népiskola Vl-ik osz
tályának egyházi énekei. Ismétlés. A II. és III. csoportban gyer
mek-liturgia is. Az énekek az egyetemes korálkönyv szerint ta
nítandók.

A népmüveltség előmozdításának szám- 
baveheiö lehetőségei.

A nyolc osztályú népiskola valóban a jövő zenéje, hiszen a kul
tusz-költségvetés tárgyalásakor is hallottuk, hogy még csak tíz 
évi átmenet után beszélhetünk erről a témáról komolyan. És 
akadnak, akik ezt az időhatárt is-túlközelnek mondják. A mit az 
idő azonban megérlel és ajándékképpen ölünkbe hullat, azt el 
nem utasíthatjuk magunktól. És arról sem szabad megfeledkez
nünk, hogy hatalmasabb erő emeli hazánkat felfelé, mint nyomja 
lefelé! Sokat nem akarhatunk, amit mégis tennünk kell. Aminek 
törvényszerű biztonsággal be kell következnie, azt haladó útjában 
talán rövid időre feltartóztathatjuk, de meg nem akadályozhat
juk. Ügy áll ez a nyolc osztályú népiskola kérdésével is. Megenged
jük, hogy most még meg nem valósítható, mert az állam finánciá- 
lis helyzete nem a legkecsegtetőbb. Garasoskodnia kell és a ta
nítókon takarítja meg azt, amit más célokra kénytelen fordítani; 
— azért is birkózik a szegény mesterrel egy holdacska földért, 
vagy félöl tűzifáért. Már hogy jutna akkor a nyolc osztályú népis
kolára! Botor gondolat! Az iskolára épített fundámentumon áll 
azonban az egyház és állam sziklaszilárdan; minden más alap in
gatag. Nem a munkanélküliek soraiból verbuvált katonaság biz
tosítja a hon jövőjét, hanem a széles néprétegekbe beszívódott 
kultúra és műveltség. A szuronyerdő eltörpül a tudás nagysága 
mellett. Egyházunk szegénysége azonban nem engedi meg, hogy 
ennek a hatalmas reformnak dicsőségét magának biztosítsa, ré
szint mint kezdeményező, másrészt mint végrehajtó.

De valamit tenni kell, hogy annyi tehetséggel és faji erénnyel 
megáldott népünket előbbre vigyük! De m it? Mely lehetőségek 
kínálkoznak népműveltségünk emeléséhez?

Az 1868. XXXIII. t.-c. kifejezetten ugyan még nem, de bizo
nyos mértékig a valóságban, a magyar állampolgári jogok meg



szerzését az éptestü és éplelkü magyar polgársarjadék számára a 
népiskola elvégzésének minimális feltételéhez köti.

Az a nagy kötelezettség, hogy a gyermekek tanuljanak és 
tudjanak is, nem azt a tömeget terheli, melyet Széchenyi tunyá
nak, makacsnak és megmozdíthatalannak talált, hanem egész sú
lyával a tanítóra nehezedik. Mit produkálhat az átlagos tanítói 
munka a szülők és gyermekek nagy részének letagadhatatlan kö
zönye és paszívitásával szemben? Az iskola padjait koptató és 
6 évig a mindennapi és 3 évig az ismétlő oktatás áldásában része
lült csemeték közül egyik-másik talán meghálálja még valahogy 
az iskola m unkáját és talán akad szülő is, aki elismeréssel adózik 
érte, de a legtöbb olyan m agatartást tanúsít, hogy a tanítónak 
minden munkakedve elmegy attól, hogy a 15—18 évesek csoport
jával komolyan foglalkozzék. Ezen kamaszkorban lévő növendé
kek képesek a templomban cigarettára rágyújtani, vagy egymást 
megbicskázni. Az iskolában pedig a tan tó didaktikai kérdéseire 
ezek a süvölvények akárhányszor úgy felelnek: „Tudja fene!“ 
Előfordul az is, hogy szemtelen tolakodással a tanító elé állanak 
és meg akarják vesztegetni. Hoznak valamit, csak azért, hogy en
gedje el őket az iskolából. Egész viselkedésükből kitűnik, hogy 
tudni sem akarnak a tanulásról.

Az elöljáróság hiába küldi a százfelé bujkáló iskolakerülők
nek az intéseket, még mézes madzaggal sem lehet őket ismétlőbe 
csalogatni. Ezekbe tudom ányt önteni még a híres norinbergai töl
csérrel sem lehet.

Az ilyen tudom ány elől szökő koponyákban aztán az a téves 
felfogás ver fészket, hogy a tanító rajtuk keresi a kenyerét, — ha 
ők nem volnának, felkoppanna a tanítónak az álla.

(Folytatjuk.)

Fogalmazástanítás a népiskolákban.
Az 1925. évi 1467. ein. számú rendelettel kiadott állami új tan

terv a fogalmazástanításnak külön óraszámot állapított meg s ön
állóságot biztosítván számára, célját, anyagát is megjelöli. Bizo
nyos, hogy e rendelkezéssel még nem intéződött el a fogalmazás 
tanítása. Erre vonatkozólag igér ugyan az új tanterv részletes 
utasítást, de ez még nem jelent meg; a régi tanterv utasításai, az 
eddigi vezérkönyvek és az itt-o tt megjelent eszmefuttatások pedig 
nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek a legújabban foko
zott követelményeknek mindenben megfelelnének. Nagy szüksé
günk van tehát olyan feltétlenül megbízható, könnyen beszerez
hető elméleti és gyakorlati vezérfonalra, melynek segítségével a 
fogalmazástanítást, a népiskolai tanítás eme legnehezebb problé
máját, h e l y e s e n  megoldhatjuk.

Minthogy a fogalmazástanítás mindeddig a népiskolai tanítás 
egyik legmostohábban ellátott tárgya volt, de most, a fennálló
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rendelkezések folytán, az édes gyermeket megillető helyre került, 
közelfekvő a kérdés: hol találunk igazán értékes elméleti és gya
korlati utasításokat és m intákat a fogalm azástanítás helyes, sőt 
l e g h e l y e s e b b  m ódjára?

Azoknak, kik e kérdésből lelkiismereti kérdést csinálnak — s 
hiszem, hogy a tanítási módszer kérdéseiből m inden tanító  lelki- 
ismereti kérdést is csinál —, nemcsak bizalommal, hanem  igaz 
lelkesedéssel ajánlom Sarudy—Gergely—Kaposi: „Vezérkönyv a 
fogalmazásnak népiskolában való tanításához“ című művét. Rég 
nem volt alkalmam annyira tanulságos m ódszertani m űnek a szel
lemi élvezésére, mint amilyen a szóbanforgó kiváló mű. E vezér
fonál nyom atott Pápán, a Főiskolai Könyvnyom dában, bolti ára 
80.000 kor., kapható Gergely Ferenc gyakorló-iskolai tanítónál, 
vagy megrendelhető minden könyvkereskedésben. E m unka el
méleti és gyakorlati részre oszlik. Az elméleti rész igen értékes 
retorikai és módszertani megállapításokat, utasításokat tartalm az 
és kiváló logikával, feltűnő eredetiséggel, mély szakszerűséggel 
segíti elő a fogalmazástanítás módszerének végleges kialakúlását. 
A  fogalmazás nagyon bonyolult lelki folyamat, tehát a tanítása 
igen nehéz, sőt a népiskolai tanításnak legnehezebb része. De“ en
nek a műnek gondos áttanulm ányozása után teljesen tisztán lá
tunk. És e tisztánlátásunk megerősödik, élesedik, gyakorlati 
ügyességünk fokozódik, m unkánk jó sikerét biztosítja, ha beha
tóan foglalkozunk e mű második, gyakorlati részével. E gyakor
lati részben megtaláljuk a fogalmazástanítás anyagát osztályon- 
k int csoportosítva, táblázatos tanm enetben részletezve, nagy
számú kipróbált és bevált tanításm intákban feldolgozva, gyerm ek
dolgozatokban illusztrálva, tételsorozatokban megállapítva s a mű 
függelékében érdekesebbnél érdekesebb rajzot kapunk a fogalma
zás tanításához.

Aki csakugyan jó vezérkönyvet óhajt, aki önmaga képzésé
ben nem akar elmaradni, aki a m unkájában fokozott céltudatos
ságra és sikerre akar szert tenni, aki igazán szívén viseli azt, hogy 
tanítványai a fogalmazásban minél alaposabb képzésben része
süljenek, az nem m ulaszthatja el e kiváló mű beszerzését.

Hamar Gyula
evang. tképző-int. igazgató.

Felhívás
a soproni evang. tanítóképző-intézetből az 1874 — 75. és az 

1875 — 76. tanév végén kikerült tanítótársakhoz!
Az elmúlt év június havának végén volt, illetőleg a folyó év 

június havának végén lesz ö t  v e n  éve annak, hogy a fönt jel
zett években tanítói oklevelet nyert tanítók a soproni evang. ta 
nítóképző-intézetet elhagyták s a négy világtáj irányában aposto
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lók m ódjára elszéledtek. Ugyancsak a fönt írt években végzett 
alulírt kartársakat az az eszme foglalkoztatja, hogy nem volna-e 
cél- és időszerű egy ö t v e n éves találkozóra összejönni az idei 
nyár folyamán, m ondjuk: június végén, vagy július elején Sopron
ban azoknak a még életben levő kartársaknak, akik velünk együtt 
hagyták el a soproni alm amatert. A zért óhajtanánk a két év
folyam együttes csatlakozását, mivel édes kevesen vagyunk már 
— sajnos — élők s mivel különben is a két évfolyam hallgatói 
olyan benső viszonyban éltek egymással, m intha egy osztályba 
tartozók lettek volna. Nagyon szeretnénk, ha eszménk megvaló
sulna. A kiket a jó Isten áldó kegyelme eleddig életben m egtar
to tt, mégegvszer összejővén, m egláthatnánk egymást s felidézhet
nénk az ifjúkor boldog emlékeit és a diákélet tavaszálm ait. Ki 
tudja, hogy a Párkák meddig sodorgatják életünk fonalát; ki 
tudja, nem lesz-e e földi téreken utolsó találkozásunk?! Akik, 
mint mi is, enervált erejű veteránok, életünknek alkonyához ju 
to ttunk  s m agunkat a nyugvóra fordult életnap visszaverődött 
sugaraival melengetjük, — vájjon mit Ígérhetünk m agunknak? A  
két évfolyamban együtt jártak  névsora kezünk közt van, de nem 
tudjuk, hogy a névsorban szereplők közül kik vannak még élet
ben s kik vettek búcsút e földi élettől? Csak egy-kettő azoknak 
száma, akiknek életbenlétéről és tartózkodási helyéről tudom á
sunk van. Eszménk közlésére azért ezt az u ta t gondoltuk célra
vezetőnek. Ügy hisszük, hogy egyházi lapjainkat olvassák kar
társaink s. így ezek révén tudom ást fognak venni a felvetett esz
méről. Mivel föltehető, hogy így is lesznek olyanok, akik nem 
vesznek tudom ást e felhívásról, azokat, akik azt tényleg olvassák, 
arra kérjük, hogy esetleges összejövetelek, találkozások alkalm á
val hozzák szóba a szándékot, hogy a tervezett találkozón részt 
vegyenek lehetőleg m indazok az együtt végzett élők, akiknek a 
Gondviselés az úgynevezett kegyeleméveket megérniök engedte. 
Akik hajlandók ez évben ilyen találkozón részt venni, szívesked
jenek készségüket az alulírottak bárm elyikénél bejelenteni, hogy 
a továbbiakban ahhoz képest intézkedhessünk. A  bejelentést mi
előbb, de legkésőbb á p r i l i s  v é g é i g  kérjük.

G yőr—Debrecen, 1926. január havában.
Benedek Vince Horetzky Béla
ny. igazgató-tan. ny. igazgató-tan.

Győr, Petöfi-tér 1. Debrecen, Teleki u. 88

1906-ban Sopronban végzett Testvérek!
A  világháború m egakadályozott abban, hogy tíz éves talál

kozónkat megtartsuk. Ügy értesültem, hogy az ezen találkozóra 
való előkészületek m unkálataival m egbízott pajtásaink meg is 
haltak. Több testvérünk unszolására azért elhatároztam , hogy 
idén nyáron Sopronban m egtartandó h ú s z  éves találkozónkat 
előkészítem, illetőleg megszervezem, ha ezt helyeslitek és mun-
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kámban támogattok. Nagyon kérek azért mindenkit, közölje ve
lem postafordultával ebbeli szándékát nemcsak a saját maga, ha
nem azok címével is, kikről tudomása van. A  találkozó idejére és 
programmjára nézve is tegyetek javaslatot.

Majos, 1926. január 28. Szerető testvértek
up. Bonyhád Grieszhaber Endre Henrik

__________  igazgató-tanító.

Uj „Preludiumos Zsebkönyv.“
Fenti címen egy praktikus, gazdag tartalmú, Ízléses kiállítású, 

hiányt pótló zenemű jelent meg Luspay Kálmán országosan elő
nyösen ismert róm.-kath. kántortanító, zeneszerző szerkesztésé
ben Dejtáron, Nógrád megyében. A  zsebkönyv 112 oldaoln 162 
orgonadarabot tartalm az valamennyi dúr-hangnemben. Ára be
kötve 75.000 kor. Kedves orgonista kartársaimnak, de minden ze
nekedvelőnek a legmelegebben ajánlhatom  ezt. N apjainkban ez a 
mű a komoly, értékes muzsikáért lelkesedőknek valóságos kin
csesbánya s mint ilyen nélkülözhetetlen is; teljes meggyőződés
ből vallom ezt, mert a műnek minden sorát ismerem. A mű prak
tikus, mert az esetleges választási próbákra, vagy templomból a 
lakásra, iskolába gyakorlás céljából zsebben kényelmesen vihető. 
Rövidebb és hosszabb darabokat tartalm az úgy beosztva, hogy 
játék közben fordítani nem kell, mert a preludium egy, esetleg két 
oldalnál tovább nem terjed. A zsebkönyv gazdag tartalmú, mert 
legkiválóbb hazai és külföldi jeleseink: Bátori, Buchner, Erney, 
Farkas Nándor, Fichtner, Fraek, Fránek, Halmos, Kirchner, König 
Péter, K. Pikéthy T., Szendrei Imre és István, Vadas G., Zsass- 
kovszky J., Luspay K., a szerkesztő, h a z a i  és Brózig, Forster, 
Hesse, Renner, Jos, Sichra, Volckmar k ü l f ö l d i  jeleseink mes
teri alkotásait tartalm azza Ízléses, újszerű, sok helyen meglepő, 
fordulatos összhangosításban. Külső alakját tekintve, ez a gyűj
temény ízléses kiállítású, mert papirosa finom, fehér, a hangjegyek 
nyomása tiszta, világos, könnyen olvasható s hossza: 16 cm., szé
lessége 12 cm. H i á n y t  p ó t l ó  is, mert az utóbbi időben ilyen 
tartalom mal hasonló mű nem jelent meg s zenei előrehaladottsá
gunkat tekintve, nagy szükségünk is volt rá felekezeti külömbség 
nélkül. Amidőn az I. kötet megjelenését örömffiél üHvlIzöTjuk — 
varjuk a II. kötetet is — és köszöntjük a szerkesztőt azzal a hő 
kívánsággal, hogy továbbra is ambícióval dolgozzék zene kultú
ránk javán.

Cegléd, 1926. január 20. Kiszely János
__________  ev. ig. kántor-tanító.

Kérelem.
Felkérem elnöktársaimat, küldjék be — ha még eddig nem tették 

volna — a kívánt tagjegyzéket pénztárosunknak, Kiszely Jánosnak 
Ceglédre. Krug Lajos.
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Szerkesztői üzenetek.
S z a r v a s .  Az iskolaszéknek nobilis határozata az őszinte hála meleg érzetét 

váltotta ki belőlem. A lapfenntartásra megszavazott és időközben átküldött 
300,000 korona vételét köszönettel nyugtatom. Akik pedig e gyönyörű hatá
rozatnak meghozásában közreműködtek, azoknak ezúton tolmácsolom szivem túl
áradó érzelmeit.

N y i r e g y h á z a  és B é k é s c s a b a .  Üdvözöllek benneteket édes Test
véreim ! Tudtam, egyiktek sem marad e l! Hivó szómra a zászló alá gyűltetek 
és mindegyiktekre idézhetem, amit a Megváltó Péternek mondott: „Téged hivni 
fognak Kéfásnak!“ Üdv a gárdának!

O r o s h á z a .  A póttartaléknak hiánytalan jelentkezését örömmel veszem 
tudomásul. Tótkomlósnak és Mezőberénynek bevonulását is hasonló örömmel 
fogadnám. Szólaltasd meg, Palikám, a tárogatót!

P o g á n y s z e n t p é t e r. Et tu mi üli Brute ?
G y ő r i  t a n t e s t ü l e t .  60.000 K-t előfizetésként, 40.000 K-t pedig lap

fenntartásra szánt összegként könyveltem el. Görnyedünk, de nem baj, hiszen : 
sub pondere ereseit palma!

T ö b b e k n e k !  Közbenjárásomra a Győr-Sopron-Ebenfurti vasút igazgató
sága a vonal mentén lakó nyugdíjas tanítóknak megadja a vasúti kedvezményt 
és kiállítja részükre, 20.000 K ellenében az arcképes igazolványt. Azt hiszem, 
az érdekelt kartársak ezt örömmel veszik tudomásul.

K a p i  G y u l a  síremlékére két nemesen érző evangélikus úr, dr. B é l á k  
Sün d ó r  egyetemi tanár és dr. B é l á k  I m r e  orvos: 2—2,000.000 K-t, össze
sen tehát n égy  millió koronát küldött. Ezzel, a fejedelmi adománnyal örök 
időkre Írták be neveiket az ev. tanítók szivébe. Az Úr áldása kisérje őket minden 
léptükön! Egyéb adományok is folytak be e címen. Kovács Sándor, Felsődör- 
gicse, a múlt évi 50.000 K-hoz újabban 20.000, Szombath Ernő, Lajoskomárom 
50.000, Hajas Dénes, Csönge 20.000, Bögöthy Károly, Takácsi 20.000, Nagy 
Kálmán, Nagygeresd 20.000, Bereczky Géza, Mencshely 100.000, Binczy Dániel, 
Vése 50.000 és Weber Samu, Ágfalva 40.000 koronát küldött. Az eddig befolyt 
összeg tehát 14,392.000 korona.
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A kántoriak.
Irta: Szombath Ernő.

Unalmas théma! Agyon és agyoncsépelt dolog, amelyben már 
mag sincs, csak üres szalmacséplés az egész — az illetékesek előtt! 
De nem az nekünk, kántortanítóknak, akiknek zsebére megy az 
egész passzió!

Hogy a kántoriak fejében milyen lekötöttségben vagyunk, 
hogy mennyivel többet dolgozunk, azt felesleges hangoztatni. 
Tudjuk azt mi jól, tudja egyházunk, csak ép az illetékes helyen 
nem akarják tudni. Rajtunk takarékoskodik az állam, amikor 
mellékfoglalkozásunkat betudja alapfizetésünkbe. Mert, hogy va
lamikor hajdanában 1000 koronáig betudta az alapfizetésbe, az 
még hagyján, ámbár az sem volt igazságos! Akkor ép úgy meg
dolgozott a tanító a kántortanítóságért, mint most. Tehát a 
múltra hivatkozni gyenge érvelés velünk szemben. S ne feledjük, 
az egyházaknak előbb voltak kántoraik, mint tanítóik. Hogy azt 
fizethessék, előbb gondoskodtak a kántori javadalom előterem té
séről, mint tanítóiról. S legtöbb helyen föld javadalm at biztosí
to ttak  a kántoroknak az egyházak. S ime, most elértünk oda, hogy 
az állam rátette kezét az egyházak által kántoraiknak biztosított 
földekre. Beszámítja a tanítói fizetésbe. Mi ez, ha nem csendes, 
észrevétlennek tetszeni akaró — szekularizáció?! Gondolt erre 
egyházunk legfőbb vezetősége? S gondolt-e arra, hogy ennek 
folytatása is lehet valamilyen formában? Ha előbb nem, hát 
utóbb! Milyen címen tehette rá a kezét az állam ezen egyházi föl
dekre? Csak azért, mert tanítók élvezik?

Mert gyenge érv az, hogy az állam szanál. S ha szanál, miért 
éppen légióként az egyházaknál s kivált nálunk?

Avagy mit szóljunk ahhoz, hogy a Nagy-Magyarország két 
egyeteme helyett most négy van? S ezek között volt olyan, 
amelynek 833 hallgatójára 54 tanár, 38 segédtanár esett. Ugyan 
hány hallgatóra esett egy-egy tanár? Ellenben a falusi iskolában 
lehet 60 tanuló egy tanító keze alatt!

Avagy a csendőrséget apasztották 145 fővel a régi világhoz 
képest s ugyanakkor a tanítók 40—60%-a került a rosta alá. 
Avagy ez hozzátartozik a kultúrához? Igaz, hiszen honvédelmi 
tárca vagy mi a szösz volna most a kultúrtárca!

Igaztalan és bántó dolog az, ami velünk történt s történik.
Itt az új fizetésrendezés! Mit kapunk majd mi felekezetiek, 

ha az államiak is csak 4—8—10.000 koronát kaptak?! Nemde, vér
mes reményekkel várjuk a rendeletet? De hát csak hadd jönne 
már egyszer, hadd örvendeznénk ennek is. Ügyis oly sok öröm 
és meglepetés ér bennünket, nem csoda, ha epedve várjuk az 
újat is!

Sajnos, de úgy van, hogy velünk keveset törődnek. S első 
sorban magunk sem törődünk önmagunkkal. Vannak köztünk 
még most is olyanok, akiknek még lap sem kell. Akik csak vár-
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ják a sült galambot, de megfogni azt nem segítenek. Az ilyen 
közönyösek m iatt törik meg a legtöbbször a vezetőség legtöbb 
munkája. Hej, ha egy test, egy lélek lenne a tanítóság! Nem es
nénk sokszor, de talán sohse, a pad alá! Míg így?!

Ám jó, kiki vessen számot önmagával. De aztán ne jajgasson, 
ha utóda is csak o tt lesz, ahol ő kezdte! Igaz, mi többiek is meg
szenvedjük mások bűnét. De legalább a lelkiismeretünk nyugodt 
lesz. És ez is valami. így könnyebben várjuk bajaink apadását, 
és elsősorban a kántoriak rendezését!

Kísérleti iskolák és iskolakísérletek.
Irta: Krug Lajos.

Ha az egyes népek közt megindúlt szellemi és erkölcsi gyógy- 
folyamat a mesterségesen emeít korlátokat ledönti, akkor meg
erősödik majd köztünk a gazgasági és politikai kölcsönös érint
kezés is. Teljesen kilátástalan minden nemzetegyesítő és kibékítő 
törekvés, ha nem a jelzett alaphoz térünk vissza, minden erőnké 
megfeszítésével. Ellenkező esetben csak heggyé tornyosodik a 
népek vaksága és süketsége és a gyűlölet, mely a népeket egymás 
ellen izgatja. A zért végeredményben a népek egységére való tö
rekvés csak a paedagogia védő szárnyai alatt történhetik meg. De 
ezt nem úgy értjük, hogy kívülről ható értelmi felvilágosodás, er
kölcsi prédikációk vagy más mesterséges behatás végzik ezt a 
munkát. Nem! A feladat sokkal komolyabb. Át kell alakulnia 
az embernek és az emberekhez való viszonyának, az ember földi 
létéhez, értelméhez, céljához fűzött felfogásnak. Nincs remény 
ahhoz, hogy kölcsönös és közös munka nélkül élni érdemes életet 
teremtsünk e földön. De ilyen összmunka csak kölcsönös jobb 
megértés és a jóakarat alapján képzelhető. N atorp Pálnak ezen 
nézetét magunkévá tehetjük mi is.

Az a szellemi blokád, mely ép oly bénítólag hatott ránk, mint 
a világtól való gazdasági elzárásunk, most már kissé enyhül. Az 
ellenfeleinkhez vezető szakadék nincs még kitöltve, de számtalan 
hid vezet át nemcsak a semlegesekhez, hanem már ellenfeleink
hez is. És ezeken a hidakon nevelők találkoznak, akiket közös 
nagy célok lelkesítenek; akik népük hivatását nem abban látják, 
hogy extenzív kultúrájával és háborús készségével tűnjön ki, ha
nem az alkotó lelkierők ápolásában, a felnőtteknek és kiskorúak
nak a p a n  h u m a n i z m u s h o z  való elvezetésében.

A tanítók százával leveleznek; a tanítószervezetek érintke
zésbe lépnek. Paedagógiai könyvek és folyóiratok kicserélődnek 
és kezdünk áttekintgetni a határokon. Amit tapasztalunk, az lé
lekemelő. A  határokon túl is dolgoznak és pedig erős eltökélt 
akarattal is azon vannak, hogy a paedagógiai kutatást mélyítsék, 
az iskolaszervezetet korszerűvé tegyék, a gyermeklélek tanulmá
nyán alapuló nevelési eszközöket és berendezéseket megszerez
zék és tökéletesítsék. Ne gondolja azonban egyetlen egy nép



/ 3 7

sem, hogy egyedül ő találta meg a bölcsek kövét, hogy csak ő jár 
a helyes úton.

Tagadhatatlan, minden népnek megvannak a maga hagyomá
nyai, megvan a maga különös nép jelleme, különös gazdasági hely
zete, úgy, hogy a világnak öt millió tanítóját és kétszáz millió 
iskolásgyermekét egy sémára, egy nivelláló közös alapra helyezni 
nem lehet. Bárhol talált azonban valamely nagy kutató a szellemi 
életbe vágó új törvényeket, vagy egy gyakorlati ember egészsége
sebb és a gyermekeknek megfelelőbb metódusokat: az ne csak az 
ő népét vigye előbbre, hanem az egész emberiséget. A pionirmun- 
kát végző férfiaknak kezet kézben, együtt kell az emberiség fel
építésén fáradozniok, mert védői egy közös szent ügynek és har
cosai egy magas ideálnak. És ha az előretörő világpaedagógia nem 
is rejt magában univerzális szert a mi letört, legázolt népünk szá
mára, ösztönzést, megtermékenyülést mégis nyerhet a mi iskolánk 
veteményes kertje is tőle.

Az iskola megújhodásának mozgalma az egész kultúrvilágnak 
közös ügye, az iskolareform hatalmas, élő áramlatába van belekap
csolva, amely m indjobban szélesedik és elterül.

Szemlét tartván az e téren észlelhető jelenségek felett, első
ben szemünkbe tűnik M e r i a m  dr .  i s k o l á j a  C o l u m b i á 
b a n  (Missouri államában).

A missouri állami főiskola „University Elementary SchooU-ja 
már másfél század óta ismeretes és emellé sorakoznak a new-yorki 
E l o r a c e  M a n n  S c h o o l j a ,  a szt. louisi C o m m u n i t y  
S c h o o l ,  a chikágói F r a n c i s  W.  P a r k e r  S c h o o l ]  a és az 
alabamai F a i r h o p e  S c h o o l j a ,  mint olyan intézetek, melyek 
a haladó nevelői ideák tudományos kísérleteinek valóságos meleg-  ̂
ágyai. M e r i a m  dr. tanulmányozta Angol-, Francia- és N ém et
országnak óvodáit és elemi iskoláit, illetve azok módszereit, és 
akkor 1908-ban egy kis hat évesekből álló csoportot gyűjtött maga 
köré. E kis csapat életfolyása az összes látogatókat csodálatba 
ejtette. Soknak szeget ütö tt a fejébe. — A.mit itt láttak, az ellent
mondott minden iskolai tradíciónak. De nemsokára akadtak be
látó szülők, akikben a nevelésnek új módja bizalmat keltett. Mert 
mit láttak? Kis asztalok mellett és kis székeken, friss, mozgékony 
gyermekek ültek, akik nevetgélve és vígan beszélgetve végezték 
nagy szorgalommal és odaadással a maguk választotta munkát. 
Minden évben (negyven főig) egy-egy osztályt lehetett a már 
meglevő fölé építeni és így keletkezett egy hatosztályú népiskola, 
amely végül egy egészen Meriam dr. tervei szerint berendezett o tt
honban nyert elhelyezést. Az iskolaépület szép ligetben van, ma
gas, tiszteskorú fák veszik körül. Az előcsarnokban néhány gong 
látható, melyeknek összhangzó jelei a gyermekeket bizonyos te
endők végzésére figyelmeztetik és amelyek egészen különös zenei 
bájt kölcsönöznek az egésznek. Belépünk az épület egész széles
ségét elfoglaló gyülekező helyiségbe, amely oly nagy, hogy az ösz- 
szes gyermekek kényelmesen elférnek benne. Az egyik végén 
szökőkút csobog szüntelenül, amely vízét egy sokféle állattal be-
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népesített medencébe csorgatja. A q u á r i u m o k  nyújtanak bő
séges alkalmat békák, vízinövények, teknősök, sőt alligátorok 
megfigyelésére és közvetlen tapasztalatgyűjtésre. Az ablakok 
körül vadszőllő kapaszkodik, páfrányok és nyiló cserépvirágok 
pedig a „télikertet“ egész éven át kellemes tartózkodási hellyé 
varázsolják. A falak mentén állványok és deszkák vannak, tele a 
gyermekek mindenféle gyűjteményeivel. Látni itt köveket, kagy
lókat, m adarakat, m adártojást, ipari és mezőgazdasági tárgyakat, 
képeskönyveket, játékszekrényeket, építőköveket, agyagmunká
kat. Ezek felett jó képek és minták függnek, amelyek a gyerme
kek figyelmét leköthetik. Zongora is áll a gyermekek rendelkezé
sére, továbbá egy csúzda és egy akkora babaház, hogy abban az 
elemisták könnyen mozoghatnak. Mindez az iskola berendezését 
csak teljessé teszi.

Tolóajtók zárják el a gyűléstermet a legközelebbi osztály- 
helyiségtől. Legtöbb esetben mind a két teremben sürögnek- 
forognak a gyermekek. Az osztálytermek berendezésének mére
tei megfelelnek a gyermekek korának és nagyságának. Az aszta
lok és székek nincsenek a padlóhoz erősítve. Az osztályban van 
egy kakukóra, szabad használatra egy könyvszekrény vonzó ol
vasmányokkal, azonkívül vannak hintaszékek, virágcserepek, szép 
levelű növények és egy játékszőnyeg is. Csupa szokatlan beren
dezési tárgyak egy iskolában! Az iskolakönyvtár is egy bájos, tar
tózkodásra bíztató hely. A  kényelmes székek és ablakmélyedések 
szinte m arasztalják a gyermekeket, akik a sokféle és nagy szám
ban felfekvő könyvek és folyóiratok olvasásába itt elmerülhetnek. 
A játéktér az amerikai gyermekek kedvenc játékaihoz szükséges 
összes kellékekkel fel van szerelve. A  fák árnyékában szorgalma
san varrnak, vagy rajzolnak egyes csoportok, de a mellett az is
kolai kertet, a házinyúlakat és a galambokat is gondozzák.

Az iskola belélete nagyon hasonlít egy mintaszerű család 
életfolyásához. Minden tagja ennek a családnak a maga dolga 
után jár és pedig szabadon és elégedetten. Az összességnek érde
keit azonban folyton szeme előtt ta rtja  szeretetteljes és derült 
együttes munkálkodás által. A zt gondolja az ember itt, hogy 
méhkasban van. Mindenki dolgozik. Még az öreg morózus iskola- 
szolga is a gyermekek közé keveredik és segít nekik ott, ahol tud.

A gyülekező teremben az iskolaközség majdnem minden nap 
egyszer összeverődik. Itt énekelnek, vagy meghallgatják példáúl 
valamelyik csoportnak érdekes jelentését egy bányalátogatásról; 
gyönyörködnek egy-egy osztálynak táncában, vagy színjátéká- 
ban. Minden, nagy helyet igénylő játéknak ideális helye ez a 
terem.

Az osztályokban gyakran csoportonkint dolgoznak, akár 
szellemi, akár kézi munkát végeznek. Itt sem a gyermekeket, sem 
az anyagot nem1 ütik egy kaptafára. M e r i a m  d r. még egy
séges könyvet sem tűr az osztályban. A  könyvtárban az idősebb 
tanulók utána lapozgatnak, ha esetleg valamely felvetett kérdésre 
feleletet akarnak, mert arra szoktatják őket, hogy a felvilágosítást
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lehetőleg maguk szerezzék meg és maguknak is köszönhessék. 
Gyakran tanítójuk köré ülnek és fesztelen, mesterkéletlen beszél
getés közt tárgyalnak meg mindenféle problémát. Egyik nap sém 
hasonlít a másikhoz, m ert háztartási foglalkozás, műhelymunka, 
megfigyelő experimentumok, kirándulások stb. mindig gondoskod
nak változatosságról és az összes nevelői intézkedések nagy, cél
tudatos együttesbe olvadnak.

Meriam dr. és munkatársai nem kérdik: „Hogyan tanítsak 
mintaszerűen?“, hanem: „Hogyan lehetek m intája a gyermekek
nek fejlődésük folyamán? Hogyan juthatnak előbbre mindazon 
egészséges cselekvési módozatok által, melyek koruknak meg
felelően lebilincselik őket?“ Mikor a tantervet összeállítják, a 
gyermeknek jelenlegi szükségleteiből indulnak ki, hogy az a n y a g  
élő érintkezésbe jusson a gyermeknek belső lényével és befolyás
tól ment cselekvésével és így hozzájárulnak minden növendék 
egyéni, vagyis személyi fejlődéséhez.

A j ö v ő ,  az é l e t  számára való kiképzést sem tévesztik 
szem elől. Mert, ha a gyermekek elsajátítják a helyes munkabe
állítást (illetőleg módját, miként kell a munkát megragadni), ha 
jó szokásokat gyakorlatilag ápolnak és a szellemi és kézimunka 
végzéséhez szükséges helyes módszert elsajátítják, akkor hason- 
lítlanúl többet visznek magukkal az életbe, mint amennyit nekik 
a régi típusú iskola nyújthatott volna.

Problémákat l á t n i  és  azokat a m a g u k  s z e m é l y e s  
ü g y é n e k  t e k i n t e n i ,  a z o k  m e g o l d á s á r a  m i n d e n  
e r ő v e l  t ö r e k e d n i ,  m i n d e n  e l é r h e t ő  s e g é d e s z 
k ö z z e l  és  s a j á t  k é p e s s é g ü k  t e l j e s  k i h a s z n á 
l á s á v a l  a p r o b l é m á k a t  m e g t á m a d n i ,  k i t a r t ó a n  
u t á n u k  k u t a t n i ,  a h i b á k o n  t a n u l n i ;  s z ó v a l  n e m  
e n g e d n i ,  m í g  k i e l é g í t ő  m e g o l d á s r a  a k é r d é s  
s a j á t  e r ő f e s z í t é s  f o l y t á n  n e m  j u t :  e z  a z  ú j  i s 
k o l a  k a r a k t e r i s z t i k u m a .

Egy példa! A negyedik osztály élelmiszer- és gyarmatárú 
csoportja meglátogatja a város összes boltjait és raktárait és min
dent feljegyez s térképet készít arról, amit látott. Ezen térképen 
egyes gyermekek az ő kereskedőjüknek házát külön megjelölik. 
Jegyzéket állítanak össze mindarról, amit a kereskedő árul, vagy 
amivel kereskedik. így sok fogalomnak birtokába ju t a tanuló 
kényszer nélküli gyakorlás közben. Külön válnak az életfenntar
táshoz szükséges szerek a fényüzési cikkektől.

Az a kérdés, miként szokták az egyes élelmi cikkeket eltenni 
és árusítani: mindenféle edények, mértékek, súlyok tanulmányo
zására késztet. A rajzok egyes ilyen eredményeket illusztrálnak. 
Mely árúk romlanak előbb, melyek tartósabbak? Ez a kérdés el
vezet érdekes áttekintésekhez, a romlásnak különféle formáihoz 
és a konzerváláshoz. Honnan kapja a kereskedő azt, amin túlád? 
Itt már földrajzi elmélkedések szükségesek, könyveket és tér
képeket kell igénybe venni, azután önkénytelenül is előtérbe nyo
mulnak az éghajlati és talajviszonyokról szóló megbeszélések.
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Minden gyermek készít magának m appát az Egyesült-Államok
ról, tehetségesebbek ezzel nem elégszenek meg, hanem az egész 
földről készítenek maguknak abroszt és abba bejegyzik minden
nek hazáját, ami szívükhöz, vagy gyomrukhoz közel fekszik. Ho
gyan fejlődik a kakaó, a kávé, a szőllő? A gyermekek a maguk 
által plántált egyes növényeken a vetést, a növés sajátosságait és 
az aratást kisérik figyelemmel. Hogyan történik egyiknek-másik- 
nak behajózása és szállítása?

E kérdésnél különösen sokáig szoktak a gyermekek megálla
podni és egész önkénytelenül felfedezik a s z e z o n g y ü m ö l 
c s ö k e t  és rájönnek, hogy az évszakok az egyes országokban 
eltérők. Mit hoz a konyha mindezekből otthon? Megint jegyze
teket kell készíteni. A mamának a külföldi élelmicikkek szük
séglete, mérve, mennyisége és összeállítása tárgyában informá
ciókkal kell szolgálnia. A gyermekek kiszámítják a havi és évi 
költséget s miközben folyadékok és szilárd árúk méréséhez bő
ségesen használják a megfelelő mértékeket: egy percig sem unják 

— meg a gyakorlásnak ezen módját.
Összjelentés koronázza a kutató munkát; mappák, rajzok, 

számoló tabellák mégegvszer gondos revízió alá vétetnek és le
tisz tá z ta la k . A legtöbb tárgy ezzel n y e r  valamit. Sokféle 
konkrét tudáshoz ju to ttak  a gyermekek a valódi élet megfigye
lése folytán, — mely tudást azonban „klasszifikálni“ (osztályozni) 
nem lehet. És ez a tanulás olyan alakban történt, amely a kemény 
és hasznos munkának érzetét nem keltette a gyermekekben.

Axioma : A  t a n m e n e t n e k  a l k a l m a z k o d ó  n a k  
k e l l  l e n n i ,  a m e l y  a z  e g y é n i  h a j l a m o k n a k  és  t e 
h e t s é g e k n e k  s z a b a d  t e r e t  e n g e d .  Egy osztály há
rom tucat gyermeke ne szoríttassék egy irányba, ugyanazon útra. 
Egyiktől sem szabad azt követelni, amit úgynevezett átlagtanuló
tól ,várunk. Inkább minden g y e r m e k s z e m é l y i s é g t ő l
feltételezzük, hogy minden képességének j a v á t  adja és a z  
e l ő h a l a d á s  f o k á t  a m ú l t b a n  ö n m a g á n  é s z l e l t  
á l l a p o t h o z ,  n e m  p e d i g  n o r m á l l é n y e k h e z  és  
n o r m á l e r e d m é n y e k h e z  m é r j ü k .

A napi programm úgy van összeállítva, hogy eltérések könv- 
nyen eszközölhetők rajta. Az osztálymunkát közös iskolamun
kával lehet megszakítani, a különböző korosztályok csoportjait 
pedig fel lehet cserélni.

Ezzel elérik azt, hogy az unalom, mely a szokásszerű gép
munka folyásából fakad, a legkisebb mértékre redukálódik és ez
zel egyidőben a f ü g g é s n e k  k ö l c s ö n ö s s é g é t  is meg
ismerik. Am int kint az életben az aktivitások egymásba kapcso
lódnak, úgy már az iskolában is az eszmék kicseréléséhez és meg
termékenyítéséhez alkalmat kell nyújtani.
' Ha az iskolának nincs is m eghatározott óraterve, azért a két 
első reggeli óra mégis komoly megfigyelő munkának van szánva, 
a harmadik és negyedik óra a játéké. í-től 3-ig van az úgynevezett 
„mesélő óra"; — vagy a könyvtárban olvasnak a gyermekek csen-
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desen magukban; az utolsó délutáni óra (4-ig) a kézimunkának 
van szánva, ha csak ennek áthelyezését az össztanítás már dél
előtt nem tette volna szükségessé.

Az időbeosztást illetően az a főelv: a tanulót a munka és pi
henés helyes becsülésére és kihasználására kell oktatni, hogy mind 
a kettőt okosan és gazdaságosan elhatárolni és értékelni tanulja. 
A szabad időnek minden állampolgár és honfitárs által történt 
helyes kitöltése, egyik legfontosabb szociális problémája a jelen 
kornak. A zért kell az iskolának a szabad órák tervszerű felhasz
nálására tanítani, és ezeket a legelőnyösebben, legáldásosabban, 
legélvezetesebben a s z e m é l y i s é g  kultúrájának szolgálatába 
állítani. A „work-leisureplan“ tehát: exakt feladatok összekötése 
az erőknek szabad játékával, a napszakának beosztása tapaszta
lati munkára, játékra, elbeszélésekre és technikai gyakorlatokra.

A tapasztalati munka magába foglalja az olvasást, írást, szá
molást, d e  ú g y ,  h o g y  e z e k  a k u l t ú r k é s z s é g e k  t e r 
m é s z e t e s e n  j u s s a n a k  a g y e r m e k  b i r t o k á b a  és  
m i n t  s z ü k s é g l e t e k  é r e z t e s s e n e k ,  h a  t a p a s z t a 
l a t i  k ö r é t  t á g í t a n i  é s  m é l y í t e n i  k í v á n j a .  így te
hát ezek a tárgyak elvesztik kimagasló k ü l ö n h e l y z e t ü k e t ,  
mellyel a közönséges iskolában bírnak.

A környezetnek m i n d e n  é r z é k k e l  v a l ó  m eg r a g a 
d á s a :  e z  a g y e r m e k n e k  m i n d e n n a p i  é l e t e .  Az 
iskolán kívül többet tanulnak, mint bent az iskolában. Az érzéki 
felvétel, vagy befogadás alkalmával a gyermekek cselekvési ösz
töne felcsigázódik, igazán tesznek, kutatnak és mindennek kifeje
zést adnak. A zért figyeltet Meriam dr. Schoolja mindig a helyszí
nen, azért beszéltet a látottakról és azért ösztönöz továbbkuta- 
tásra. A tanítónak természetesen előbb alaposan meg kell ismer
nie a gyermekek kedvenc cselekvéseit, tapasztalati körét és ér
deklődéseit.

Példa: Az osztály kirándul a „ s z é l b e n “. Mikor hazatér, 
beszélget róla és megállapítja, hogy a szél nevetésre késztet, se
gít, de akadályoz is. Az osztály eközben úgy helyezkedik el, mint 
egy jólnevelt család, amely valamely életteljes tárgy felett élénk 
nézetcserébe bocsátkozik. A tanító nem ad elő és nem kérdez ki. 
Valamennyi gyermek a maga tapasztalataiból merít — és beszél 
azokról az élményekről, melyeknek a kirándulás alkalmával, vagy 
már előbb részese volt. Mesélik, mint játszadozott a szél a ha
jakkal, belekapaszkodott szoknyájukba, felfújta a köpenyüket és 
ők versenyt futottak a széllel. M indenkinek van valami mesélni 
valója. És mindenki fontosnak ta rtja  a bajtárs jelentését, de von
zónak is és mindenkinek van valami kiegészíteni és javítani va
lója is. A megbeszélés után egyesek a falitáblákon rögzítik meg 
a szélnek tréfás dolgait, mások füzeteikbe rajzolnak, — szélmal
mokat, vagy forgókat csinálnak. Fáradság nélkül alakul ki valami 
jó fogalmazvány, amely nap-nap után növekszik. Egy illusztrált 
és különösen jól sikerült elbeszélés külön könyvbe lesz beírva. 
Egy leányka, aki munka közben magában folyton dúdolgat, nótát
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talál ki, melyet a zenetanító kissé körülnyírbál és az egész osztály 
azután lelkesedéssel énekel. Mivel a zongorajátékot tervszerűen 
ápolják, természetesen zongorakiséretben sincs hiány.^ Tananyag 
tehát van bőven és a tanítónak nem kell felkínálnia és betölcsé- 
reznie, hanem csak jól beosztania és a gyermekek öntevékeny
ségét a leggazdaságosabban beszerveznie.

A játék körül sincs anyaghiány. A  tanítónak csak arra kell 
ügyelnie, m i t  és h o g y a n  játszanak? Főcélja a játéknak, hogy 
szívből fakadó, egészséges nevetést váltson ki. A  tisztán testi 
mozgás, a t o r n a  nem elég. A  játék a vidámság jegyében foly
jon le. Fia a gyermekek azt a játékot az iskolán kívül n e m  
s z ü k s é g é r z e t b ő l  i s m é t l i k ,  akkor nem is ér sokat.

A  nagyobb gyermekeknél a játékösztönhöz kapcsolódik a 
bélyegek, érmek, adomák és talányok gyűjtése, azonkívül drámai 
jeleneteknek, színdaraboknak, bűvész- és árnyképeknek bem uta
tása is. Minden gyermeknek alkalmat kell nyújtani ahhoz, hogy 
vesszőparipáját legalább egyszer bemutathassa.

Fia a gyermekek „történeteken“ dolgoznak, akkor nemcsak 
olvasásról, hallgatásról, elbeszélésről, alakításról lehet náluk szó, 
hanem poétikus és zenei kifejezésre is kell törekedniök. A  ren
delkezésre álló könyveket előbb gondosan kiválogatják a tanítók, 
úgy, hogy az irodalmi Ízlés képzése valóban lehetséges. A  gyer
mekek „szabadon“ választanak, azaz n e m  é r z i k ,  hogy a tanító 
óvatosan vezeti őket s hogy épen. azt csináltatja velük, ami abban 
a pillanatban nekik legjobban megfelel és rájuk művelőleg hat. 
Az olvasás megtanulása úgyszólván a t ö r t é n e t i  ó r á k n a k  
csak mellékterménye. Legtöbbnyire m a g á b a n  olvas minden 
gyermek, de mindenkor fordulhat vagy a tanítóhoz, vagy vala
mely bajtársához felvilágosításért. Olykor kiválaszt a tanító egy 
gyermeket, aki nagyon szeretné történetét a többinek bemutatni. 
Ezalatt nincs kérdezés, nincs megszakítás, nehogy a hatás elron- 
tassék. Azok a nehézségek, amelyek az osztályszerü, vagyis 
együttes olvastatáskor, a gyermekeknek egyenlőtlen olvasókész
sége folytán felmerülnek, elesnek — és végül mégis minden gyer
mek elsajátítja a legmagasabb olvasókészséget anélkül, hogy 
együttes olvasásra kényszerítenék. Az olvasást természetesen 
felváltja gyakran az olvasottnak szabad elbeszélése, vagy drámai 
alakba való átformálása és ilyenkor látni legjobban, hogy egy 
gyermek, vagy az együtt dolgozóknak egész köre történetétől 
mennyire betelhetik. — Időközökben minden gyermeket rábírnak 
arra, hogy mind arról az anyagról, amit csendes olvasással össze
gyűjtött és amit önállóan hozzá tanult, — számot adjon.

Az e l l e n ő r z é s  a könyvtárban való foglalkozásnak egyik 
legfontosabb módja. Ennek jelentőségéről képet nyerhetünk ak
kor, ha a leggyengébb gyermeknek szinte hihetetlen teljesítm é
nyét vesszük tekintetbe, aki a harmadik iskolai évben ötven ösz- 
szefüggő kis kötetet olvasott ki.

A kézimunka számára gazdag anyag áll rendelkezésre. A  
gyermekek maguk választják, amit készíteni akarnak, de előbb



tisztába kell lenniök vele. — A kicsik példáúl gyeplőt, ostort, 
ugrózsinórokat, edényfedőket, kötött sapkákat, babáiknak függő 
ágyakat, takarókat készítenek; mindenféle anyagból. Papirosból 
és kartonból csinálnak skatulyákat, könyvjelzőket, lámpaernyő
ket, plakátokat, kosarakat, szőnyegeket, kalapokat és virágtartó
kat. Azután kis asztalkendőket, előkötőket, kötényeket, minden
féle játékszert fából, úgymint csónakokat, kocsikat, autókat, ma
lomkerekeket, szánkókat, nyilakat; agyagból pedig golyókat, vá
zákat, levélnehezéket; szóval kívánatos és végrehajtható tervek 
készítésében és kísérletekben hiány nincsen!

A szülők ezzel az i s k o l a ü z e m m e l  nagyon meg vannak 
elégedve. Ennek köszönhetik, hogy gyermekeik testileg szépen 
fejlőnek, hogy tanulnak igazán és okosan játszani és a s z ü l ő 
k e t  i s  m e g t a n í t j á k  a r r a .  Felismerik annak erkölcsi és 
szociális értékét, ha a gyermekek az együttes munkához és köl
csönös segítéshez alkalmat találnak, ha komolycélú „Club“-okat 
alapítanak, ha cserkészekhez és a „vándorm adarakéhoz (camp- 
sire girls) csatlakoznak. Szívesen tanúskodnak amellett, hogy 
gyermekük még csak ebben az iskolában talált önmagára, hogy 
még csak itt nyílottak ki lelki tulajdonságai és itt szerette meg 
igazán a tanulást. Szívesen és odaadó igyekezettel segítenek gyer
mekeiknek anyagot gyűjteni és a z  i s k o l a i  m u n k a ,  b e l s ő  
k é n y s z e r b ő l ,  á l l a n d ó  b e s z é d - t á r g g y á  v á l i k  o t t 
h o n  és  a f e l n ő t t e k  n e m c s a k  b í r á l n a k ,  h a n e m  
a z  é p í t ő  m u n k á b a n  t é n y l e g  r é s z t  i s  v e s z n e k .

Évenként, legalább egyszer, az egész iskolaközség ü n n e p i 
j á t é k h o z  hivatalos. Ez csúcspontja az évi munkának, amely
hez a gyermekeknek, lehetőség szerint, maguknak kell felmász- 
niok. De a szülőknek máskor is van szabad bejáratuk az iskolá
hoz £S a h á z t a r t á s t  v e z e t ő  o s z t á l y o k  a k á r h á n y 
s z o r  m e g  i s  v e n d é g e l i k ,  t e á r a ,  v a g y  e b é d r e  
m a r a s z t a l j á k  ő k e t  és ezzel még szorosabbra fűzik azt az 
ideális viszonyt, mely az iskola és a szülői ház közt fennáll.

Meriam dr. methódusa már tizenhat éven át van használat
ban és jónak bizonyult. „Child Life Curriculum“ című könyvében 
bőven ismerteti. Ennek a kísérleti iskolának összes tanítói dere
kasan dolgoznak azon. hogy minél jobban mélyítsék és tudom á
nyos alapját megvessék ez új paedagógiai módszernek. Folytató
lagos munkajelentéseket adnak ki és figyelemmel kisérik tanítvá
nyaikat a Collegiumig (18.—22. életévükig). Dacára annak, hogy 
a „High School“ (14.—18. évig) teljesen Meriam dr. elvei szerint 
jár el, nem akadt még egyetlen egy ilvképen előkészített növen
déke sem, aki a főiskolán teljes mértékben meg nem felelt volna. 
A missourii egyetem paedagógiai hallgatói ebben a kísérleti isko
lában nyerik gyakorlati kiképzésüket és ezek az itt elsajátított 
módszert más nyilvános iskoláknál is igyekszenek alkalmazni.

Különösen kiemelendő, hogy a régi fegyelmezésnek módja 
teljesen megszűnt és pedig azért, mert a gyermekek művükön 
egész lélekkel csiingenek és sem kedvük, sem idejük a kölcsönös



ugratáshoz, csúfolódáshoz, pletykázáshoz és naplopáshoz. Igazi 
könnyelműség, vagy alattomosság ebben a légkörben nem talál
nak csírázásra alkalmas talajt, míg ellenben minden igazolt, kívá
natos aktivitás nemcsak figyelemben, de gondos ápolásban is ré
szesül. A  látogatónak m indjárt szembeötiik az a kölcsönös, jól
eső figyelem és tiszteletadás, mellyel a növendékek egymással 
szemben viselkednek. És ez nemcsak külsőleg nyilatkozó apró 
előzékenységekben és jó érintkezési formákban jut kifejezésre az 
iskolai pajtásokkal szemben, hanem barátságos, szimpatikus vo
natkozásokban mindazokkal szemben, akik ebbe a munkakörbe 
lépnek.

Ha Meriam dr. úttörő m unkájának előnyeit összefoglaljuk, 
akkor azt látjuk, hogy az „University Elementary School“ tanulói 
a t a n a n y a g o t  p r o b l é m á n a k  t e k i n t i k ,  a m e l y  s z e 
m é l y  s z e r i n t  i s  m e g f e j t é s r e  i n g e r e l ,  mert a valódi 
életből származik és ahhoz vezet vissza. Kényszer, ráerőltetés itt 
ismeretlen fogalmak. A  direktíva az önálló keresés, önálló össze
hasonlítás és önálló következtetés. Állandóság és kitartás jellem
zik tárgyismereteik megszerzését, tehát addig időznek egy tárgy
nál, míg teljesen fel nem ismerik; míg a régi órarend az anyagnak 
gyakori változtatásával felületességre és ugrásszerű haladásra csá
bítja a tanulókat. És minden igyekezetnek és a tárgyba való be
hatolásnak ellenére is a gyermekekben mégis visszamarad az az 
érzés, hogy n e m  m e r í t e t t é k  m é g  k i  t e l j e s e n  és  
h o g y  a r r a  k é s ő b b  m é g  v i s s z a  k e l l  t é r n i ö k .  Tehát 
ö s z t ö n t  é s  e g y ú t t a l  e s z k ö z t  i s  n y e r n e k  a z  ö n 
á l l ó  t o v á b b k é p z é s h e z .  Bennük van már a k e z d e m é 
n y e z é s  s z e l l e m e .  A nagy gondolatkomplexumok felett 
folytatott szabad eszmecsere és alapos megbeszélés odavezet, 
ho gy a növendékek eszméi és nézetei kialakulnak. A h a l a d á s 
n a k  k i o l t h a t a t l a n  v á g y a ,  a f e j l ő d é s h e z ,  n ö v e 
k e d é s h e z  v a l ó  s z i l á r d ,  ö n t u d a t o s  a k a r a t  l e s z  
a j e l l e m n e k  e g y i k  a l k o t ó  r é s z é v é .  E b b e n  és  a b 
b a n  a k é p e s s é g b e n ,  h o g y  a t a n í t v á n y  m a g a  
l á s s a ,  m a g a  r a g a d j a  m e g  és  b í r j a  m a g a  a l á  a 
p r o b l é m á t ,  r e j l i k  t i t k a  M e r i a m  dr .  s i k e r e i n e k .

Néhány év óta M i s z H e l é n P a r k h u r s t  iskolája kelt az 
angol-szász paedagógiai világban nagy feltűnést és talál sok köve
tőre. Parkhurst is elejti az órarendet és a gyermek individualitá
sának több teret enged. De hajlamainak nem enged szabad fo
lyást; tekintettel van az élet követelményeire, és arra képesíti nö
vendékét, hogy a végcélt felismerje és annak elérésére szabadon 
választott úton és minden tőle telhető igyekezettel törekedjék. 
A negyedik iskolai év után az osztályok köteléke oly laza, hogy 
szinte megszűntnek tekinthető. A tanítóság az évi anyagot hóna
pok és hetek szerint tagolja és az egyes tém ákat „assignment“- 
Kent, m u n k a u t a l v á n y k é n t  egyes lapokon kiadja és bősé
ges magyarázatokkal ellátja. Ez a munkautalvány megjelöli a for
rásokat, amelyek felkeresendők, a könyveket és térképeket, ame-
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lyek tanulmányozandó!:. Meghatározza, mit kell betanulni, mit 
rajzolni, mire írásban felelni és megállapítja, hogy hány nap alatt 
kell ezt az anyagrészt feldolgozni. A gyermeknek tehát magától 
kell megindulnia, a fonalat kézbe venni és a cél felé törekednie.

Lássunk egy példát!
8. é v f o l y a m .  Irodalom. Ö t ö d i k  m u n k a u t a l v á n y .
Olvasmányunk ezen hónapban S c o t t n a k  műve R o b R o y 

lesz. Három heti munkának gondoljuk. A negyedik héten könyv
ismertetést készítsetek Rob Rovrói,. Ez más legyen, mint az eddig 
szokásos jelentés volt valamely könyv tartalmáról. M intát ilyen 
ismertetéshez a „Literary Digest“-ben találtok. Célja ezen ismer
tetésnek, az olvasókat olyan Ítélet megállapítására képesíteni: 
vájjon az e könyvvel való foglalkozás kívánatos-e, vagy sem? A 
megbeszélésnél a következő dolgokra ügyeljetek: 1. írjátok le a 
könyv teljes címét és a szerző nevét. 2. írjá tok  hozzá a kiadó- 
hivatalt és a lapszámot, hogy az olvasó tudja, hol szerezheti 
be a könyvet és milyen terjedelmű? 3. Közöljétek rövid tartalm át 
az elbeszélésnek és csak a fontos tényeket szegezzétek le. 4. M ond
játok el azt, amit a könyv felől gondoltok (hogy szeretitek-e, vagy 
sem) és indokoljátok meg állásfoglalástokat!

Egy másik példa!
F ö l d r a j z .  A B r i t  S z i g e t e k .  10. m u n k a h a t á r o z -  

m á n y.
Ez utolsó munkatételetek ebben az évben. Mi a szigeteinkre 

vonatkozó tanulmányainkat folytatjuk, miközben mindenek előtt 
a b ú z á r ó l  fogunk majd többet megtudni. Tudjátok, hogy a 
k e n y é r  országunknak legfontosabb élelmiszere. Hadd lássuk 
tehát, hol terem a búza, miért terem ott és mennyit termelnek be
lőle? És jusson eszetekbe, hogy három feltételtől függ a jó búza
termés: a) jó, száraz talajtól, b) sok napfénytől, hogy a búza 
beérhessen és c) agyagföldtől. Ezt füzetetekbe beírhatjátok!

Vegyétek elő e s ő t j e l z ő  t á b l á t o k a t ,  keressétek fel szige
tünknek legszárazabb helyét. Hol van az? A t e m p e r a t ú r á t  
j e l z ő  t á b l a  megmutatja nektek, hogy ez a hely egyúttal a 
legmelegebb tája szigetünknek. És ott a föld agyagos is. De néz
zétek meg a g e o l ó g i a i  t é r k é p e t  is, ez is segítségetekre 
lesz. Itt tehát szigetünk délkeleti csücskében találjátok hazánk
nak búzatermő földjét. Ti a „Kenyértermő Országok“ című 
könyvben erre vonatkozólag sokféle érdekes dolgot fogtok ol
vasni a Brit Szigetekről is. (L. 3.—10. oldalig.) És o tt azt is fog
játok olvasni, hogy L u t o n ,  amely e kerület közepén fekszik, a 
nagy szalmafonások városa.

(Két napi munka!)
Most rajzoljátok le azt a térképet, amely a Brit Szigetekről 

a 9. oldalon található, vagy azt, mely a „Kereskedelmi Ü tak“ című 
könyvnek 41. oldalán van. Ezek megmutatják a tájakat, ahol 
búza terem. Jelöljétek meg Luton-t, Norwich-et, Ipswich-et, Pé- 
terborough-ot és Lincoln-t, ahol földmívelő szerszámokat készí
tenek!

(Két napi munka!)
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Egyet ne felejtsetek el! A mi hazai földünk csak egy ötöd 
részét termeli annak a búzamennyiségnek, amelyre szükségünk 
van és ha csak erre volnánk utalva, csak két és fél hónapig táp
lálna bennünket. A zért kell nagy részét idegen országokból be
hoznunk (Amerikából, Ausztráliából, Indiából stb.).

Próbáljatok erre a kérdésre válaszolni: „Miért terem oly ke
vés búza ír- és Skótországban?

(Egy napi munka.)
A Dalton-terv a tanterm et m u n k a t e r e m m é  változtatja 

át, amely azonban m indent magába foglal, ami a gyermekek ön
állóságához szükséges. A z e g y i k  t e r e m  p é l d á u l  a f ö l d 
r a j z  s z á m á r a  v a n  f e n n t a r t v a .  Itt minden könyv, for
rásmunka, térkép, modell, eszköz, a kis kutató rendelkezésére áll. 
A szomszédteremben vannak a s e g é d e s z k ö z ö k ,  melyek 
a t ö r t é n e l e m h e z  s z ü k s é g e s e k .  Tanulók és tanítók 
versenyeznek reliefek, tabellák, diagrammák, szóval a taneszkö
zök készítésében és teljessé tételében. Elhozzák képes levelező
lapjaikat, folyóirataikat, gyűjteményeiket, hogy m indnyájan ezek
ből is meríthessenek. A  könyvtár, amely eddig csak a tanítónak 
állott rendelkezésére, most az egész iskolaközösségé. A termek 
valóságos l a b o r a t ó r i u m o k ,  padok helyett asztalokkal, szé
kekkel és munkaszekrényekkel berendezve. Ezen helyiségeket a 
tanuló a kiutalt munka követelménye szerint keresi fel és vagy 
maga, vagy vele egyívású és egyfoglalkozású pajtásokkal mélyed 
barátságos, közös fáradozással a maga választotta anyag lénye
gébe. Sikerei és kudarcai, fáradalmai és kerülő utai egyforma ne
velő hatással vannak rája. M egtanulja szabadságát s z e r v e z n i ,  
a d r á g a  i d ő t  m e g b e c s ü l n i  és azzal g a z d a s á g o s a n  
b á n n i  és egy dolgot a k k o r  végezni, a m i k o r  a r r a  a l e g 
f o g é k o n y a b b .

Azok a gyermekek, akik előbb rendes osztálytanításban ré
szesültek és ide lépnek át, eleinte megzavarodnak, de hamarosan 
hozzászoknak a szükséges technikához. És az orrlógatás és az 
érettebb barátoknak túlságos gyakori segítségül hívása és megke
resése, lassanként elmarad.

Minden s z a k  h e l y i s é g  egy-egy tanító gondozása alatt 
áll, ő azonban nem ad elő, nem őriz ellen, hanem lehetőség szerint, 
a kulisszák mögött húzódik meg. Ő ugyan azon a tudományos 
területen speciálista és azt szeretettel és lelkesedéssel ápolja, de 
n e m  k í n á l j a  f e l  m a g á t  az önállóságra törekedőknek, ha
nem megvárja kérdéseiket. A kkor azután ujjm utatásokkal szol
gál, felold egy-egy bogot és segítségére van a gyermekeknek egv- 
egy fonál felfejtésében. A gyengéket és csüggedőket bíztatja, őr
ködik a felületesek felett, és a közös célok felé törekvőket össze
boronálja. A  g y e r m e k e k  a l i g  é r z i k  a v e z e t ő t  — aki 
szuggesztív erejével, szünet nélkül, fokozza a buzgalmat azon a 
munkamezőn, amelynek ő mestere.

A tanító már nem „jack of all trades“, vagyis magyarán 
mondva „mindenes“ ; de óvakodnia kell, nehogy a nexust a rokon-



4 7

ágakkal megszakítsa és az egésznek áttekintését elveszítse. Nem 
vezet már egy osztályt egymaga, de a maga szakmáját az egész 
iskoláztatás idején át csak ő látja el és azért szinte összenő a ta 
nítványaival és barátjukká lesz.

Teljesen száműzve azonban az osztálytanítás nincsen a dal- 
toni iskolában. Egyes szakokat (testgyakorlás, ének, főzés) csak 
egykorúakkal és közösen lehet tanítani. De a lelki épülés órái is 
kívánatossá teszik az együttlét régi formáját.

Akkor is, ha a tanító érzi, hogy a tanulók szabad tanulmá
nyaik közben komoly akadályba ütköztek, például: nem tudnak 
eligazodni valamely új számtani műveleten, vagy nehéz nyelv
tani szabályon, akkor csoportokban összefogja őket, — talán 
m indjárt a laboratórium mellékhelyiségében és talán délután. 
Ezek a megbeszélések és gyülekezések arra is szolgálnak, hogy a 
gyermekek nagyobb körben beszámoljanak arról, amit már le
gyűrtek, hogy a nagy kiterjedésű munkamezőt áttekinthessék, a 
lényegesnek és az összekötőnek tudatára jussanak, egy általános 
képet kikerekítsenek és gyakori, miinkatechnikai hibákat kikü
szöböljenek.

P a r k h u r s t  asszony iskolájában a r é g i  i s k o l a r e n d  
f e g y e l m e  m e g s z ű n i k  é s  b a j t á r s i  v i s z o n y  f e j l ő 
d i k  k i  t a n í t ó  és  n ö v e n d é k  k ö z t .  És mindazok a nép- 
és felsőbb iskolák, melyek a Dalton-féle mintával kísérleteztek, 
igazolják, hogy a szabadsággal való visszaélés igen ritka jelenség. 
Már a tíz évesek is felismerik az iskolakerülésnek és időpocséko- 
lásnak ártalmas következményeit és szégyenkeznek, ha a „szer
ződést“, melyet maguk közt kötöttek, szigorúan be nem tartják, 
vagy adott szavukat megszegik.

Mivel a csoportokban való dolgozás nemcsak meg van en
gedve, de kívánatos is, s z o l i d á r i s  é s  s z o c i á l i s  s z e l 
l e m  f e j l ő d i k  k i. Fogas problémákról közösen tanácskoz
nak, átfogó nagy kísérleteket és szerkezeteket egyesült erővel 
igyekeznek sikeresen befejezni és konstruálni. Az idősebb és fia
talabb bajtársak közt az őszinte barátság szálai kötődnek. A 
Dalton-iskola növendékei kíméletesek, elnézők és előzékenyek 
egymással szemben; az egész iskolai levegőt bajtársi szellem 
hatja át.

Követőitől azt kívánja Parkhurst asszony, hogy követelmé
nyeiket illetőleg, nemcsak a gyermekekkel, hanem magukkal 
szemben is szigorúak legyenek, hogy az új tanítási mód a nyilvá
nosság előtt hitelét ne veszítse. M ethódusát azonban nem  t e k i n t i  
e g y e d ű l  ü d v ö z í t ő n e k .  A főelv szerinte az, h o g v a t a 
n í t ó  m ó d s z e r é t  m e g  n e  m ' e r e v í t s e ,  h a n e m  m o z 
g é k o n n y á ,  á t a l a k í t h a t ó v á  t e g y e ,  a v i s z o n y o k 
h o z  a l k a l m a z z a ,  a z  é l e t  f e l v e t ő d ő  k ö v e t e l m é 
n y e i v e l  é s  a g y e r m e k e k  s z ü k s é g l e t e i v e l  s z á 
m o t  v e s s e n .  „Education on the Dalton Plan“ című könyvében 
ezeket írja: „Nem annak kellene az iskolajavítás körül a legfonto
sabb problémának lennie, hogy m i t  és h o g y a n  tanítsunk, ha-
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nem t a n í t ó k r a  v a n  s z ü k s é g ü n k ,  a k i k  k ü l ö n  u t a 
k o n  j á r n a k  és  a k i k  k é p e s e k  m i n d e n  e g y e s  
e g y é n i s é g  s z ü k s é g l e t e i t  k i e l é g í t e n i .  Szabadítsa
tok meg a módszerek és rendszerek igájától és engedjétek meg, 
hogy józan Ítéletünk szerint igazodjunk!“

Kifogásaink lehetnek a D alton-tervezet ellen, de hogy ez is 
utat mutat, amely a gyermek öntevékenységéhez és erőgyarapo
dásához vezet: az tagadhatatlan.

(„School und Society.“ Schulreform.)

Uj bibliai történeti könyv.
Közli: Kfihn János.

Már nem új, már három kiadást ért meg, de Dunántúlon is
meretlen.

Kemény Lajos budapesti lelkész, volt hitoktató, a forradalom 
után adta ki az elemi iskolák számára, mely ma egyik legjobb 
ilyen kézikönyvnek tekinthető.

Az em lített munkának legnagyobb érdemei a rövid, világos 
mondatszerkesztés, szabatos idézetei és a lényegtelen dolgoknak 
mellőzése. A „szabatos idézetek“ ne tévesszenek meg senkit, 
mert azokból nem hiányzik a biblikus erő, mindössze csak ott, és 
annyiban térnek el az eredeti bibliai szövegtől, ahol az nehezen 
érthető, vagy ma már nem használatos szókat alkalmaz.

Kemény Lajos mága is több éven át taníto tt h ittan t az elemi 
iskolákban, s könyvét sok paedagogiai érzékkel és hozzáértéssel 
írta meg, le tud ereszkedni a gyermek leikéhez; gondolatvilágát 
pontosan ismeri. Könyvének stílusa meseszerű, szavai keresetle
nek, kifejezők s a gyermek szókincsének megfelelnek. M int lel
kész a teológiailag lényeges részeket gondosan megválogatta s a 
lényegtelen elemeket elhagyva, sokban megkönnyíti úgy a gyer
mek, mint a tanító m unkáját. A történetek közt több gyönyörű 
vallásos költem ényt alkalmaz, melyek a könyvnek irodalmi szín
vonalát és értékét emelik, de egyben hozzájárulnak a tanítás ered
ményesebbé tételéhez. /

A könyv két füzetben, Kókai Lajos kiadásában jelent meg, 
számos illusztrációval tarkítva; az első füzet ára 6000, a másodiké 
9000 korona.

Lehetőleg német kiadásban is meg fog jelenni, ami a két
nyelvű iskolákban, mint pl. Kőszegen, Sopronban stb., lehetővé 
teszi az egyöntetű haladást.
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Szerkesztői üzenetek.
A Magyar Tudományos Akadémia által történt kitüntetésem alkalmával sors

társaim szinte elárasztanak üdvözlő soraikkal. Ez a megható, valósággal tüntető meg
nyilatkozása a szeretetnek és ragaszkodásnak végtelenül jólesik és csak azt 
sajnálom, hogy külön-külön nem válaszolhatok mindegyiknek. Egy meleg kéz
szorítással és azzal a fogadalommal köszönöm meg a felém hangzó sok jókíván
ságot, hogy a jövőben is annak az ügynek szentelem csekély képességeimet, 
melynek szolgálatában négy évtizeden át, tehát eddig is állottam.

B é k é s c s a b a .  A búzaárának a forgalmi értéken felül való megállapítása 
újabb sérelmet jelent. Abba bele nem nyugodhatunk. Egyházi főhatóságunk utján 
mindent el fogunk követni, hogy a veszélyt elhárítsuk!

O r o s h á z a .  Az egyet, közgyűlés jegyzőkönyvénák 90-ik pontja szerint a 
jegyzőkönyv egy példánya minden tanítóegyesület elnökének megküldendő. Fordulj, 
e pontra hivatkozva Kuthy Dezső egyet, főtitkár úrhoz (Budapest, VIII., Üllői 
út 24), aki kérelmedet a legnagyobb 'készséggel teljesíteni fogja. A hangszer 
buzgó kezeléséért fogadd hálás elismerésemet.

T ó t k o m l ó s .  Ezt a hiánytalan felvonulást őszinte, igaz lelki örömmel 
veszem tudomásul. Szeretném, ha ezt a szép példát végre-valahára Mezőberény 
is követné. De úgy látom ezeket a jó pajtásokat még lépesmézzel sem lehet 
előcsalogatni a búbos kemence mögül. Hát ha minden áron aludni akarnak: 
csak aludjanak!

K a p i  G y u l a  siremlékére újabban befolyt adományok: A soproni ev. 
elemi iskola által rendezett gyermekelőadásból 2,000.000 K. Amit a soproni 
tantestület megtett, azt tegyék meg a nagyobb emporiumok testületéi is és akkor 
egy-kettőre meglesz az előirányzott összeg. Nem kell ehhez semmi egyéb, csak 
egy kis jóakarat.

Más adományok: Máté Balázstól, Kölese 30.000, Boross Kálmántól, Nagy- 
dém 40.000 és Gergoretz Lajostól, Kábcakapi 20.000 K; összesen befolyt tehát: 
18,482.000.

A síremlék leleplezésének idejét ju liU S  h ó  7-re tüztük ki. Azt hiszem 
ez a terminus konveniál mindenkinek. Ugyanakkorra összehivjuk Sopronba az 
Országos Egyesületet is közgyűlésre. Akik pedig 10—20 (vagy még több) évi 
találkozóra jönnek a régi almamaterbe, a jelzett napra tűzhetnék ki összejöve
telüket. Az ünnepély keretei ezzel csak tágulnának.

Ezzel kapcsolatban felkérem a kartársakat, hogy pénzadományaikat azonnal 
küldjék be e célra és u g y a n a r r a  k é r e m  a z o k a t  az e g y e s ü l e t e k e t  
is,  a m e l y e k  g y ű j t é s ű k e t  e d d i g  k ü l ö n  k e z e l t é k .  K e k e m  a/  
s z e r z ő d é s  é r t e l m é b e n  a v á l l a l k o z ó t  á p r i l i s  30-án ki  k e l l  
f i z e t n e m.  A kész síremléket azután elraktározzuk és a leleplezés előtt a 
temetőben elhelyezzük.
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A kántortanítók sérelme.
Az egyházi és tanügyi újságok, felekezeti különbség nélkül, 

sőt a napilapok is, állandóan tárgyalják ezt a kérdést. Lelkészeink 
is foglalkoznak vele itt-ott, a kántortanítók pedig, akik érzik is 
ennek az ügynek anyagi hátrányát és terhét személyükre: mind 
nyugtalanabb, sok esetben a kétségbeesés hangján szólalnak meg, 
mikor ezt a sérelmet feszegetik. — Aki ebben a kérdésben bárhol 
felszólalt, vagy írt, vagy ezután beszél és cikkezik majd: az ügy
nek nagy szolgálatot te tt és tesz. — Foglalkozzunk is bajainkkal 
minél többen és minél több oldalról megvilágítva, hogy dűlőre 
juttassuk sérelmes ügyünket, mert más a mi javunkra úgysem 
kaparja ki a forró gesztenyét.

Az a körülmény, hogy állandóan napirenden tartjuk  leg
nagyobb sérelmét a kántortanitóknak, mutatja, hogy érik a kér
dés s a közeljövőben el is kell ennek dőlnie a kántortanitók s így 
az egyházak javára. — Igen, az egyházak javára!

Én ezúttal erről az oldaláról világítom meg főleg a kérdést, 
mert ezt még — legalább tudtommal — eddig nem tette  senki. 
Pedig — úgy érzem — ez a legsúlyosabb érv, ez találja igazán 
fején a szöget.

Hogyan is keletkeztek a kántori készpénz és földjavadalmak 
a múltban? V álasztottak kellemes hangú, orgonáim, zongorázni, 
hegedülni jól tudó kántort a gyülekezetek, s mikor a temetéseken 
a verses búcsúztatójával még jobban megszerettette magát: bi
zony, nem sajnálták tőle a stólát. A  komolyabb, vagyonosabb 
egyháztagok, sok esetben vallásos, adakozó földesurak, készpénz- 
fizetést állapítottak meg számára vagy földet hasítottak ki állan
dó jutalmazására. Ez az adomány aztán megmaradt az egyházak 
kezelésében kántori javadalomnak. — Igenis, a kántornak s nem 
a tanítónak. A dták ezt a kántori jövedelmet azért is és méltán, 
mert a kántor képzettebb volt, — legalább is a zenében — mint a 
csak tanítói oklevéllel bíró tanító. Tisztán áll tehát mindenki 
előtt, hogy ez a javadalom csak a kántort illeti meg. Hogy tanítói 
oklevele is van és vállal tanítói munkát is: ez az ő szerencséje! 
Nem tud mindenki orgonálni, énekelni, énekkart vezetni, nem is 
igényelhetnek ezek kántori díjazást. De akik ezt a fárasztó, mű
vészi, lelket nemesítő, vallásosságot mélyítő munkát privát idejük 
alatt végzik, amikor tanító kollégájuk a szövetkezetben vagy pri- 
vátát adva pénzt keres, bizony, megérdemlik a külön kántori 
díjazást.

A kántori oklevél megszerzése külön fáradságába és pénzébe 
került a kántortanítónak. Sokra már a szülők gyermekkorban köl
töttek, hogy később jobban jevedelmező állásba juthassanak ala
posabb tudásuk, készültségük folytán. Még a képzőkben is több 
munkát végzett a kántortanítónak készülő ifjú, mint az, aki csak 
tanítói oklevélért küzdött. A költséges és fárasztó továbbképzés, 
tanfolyamhallgatás, különféle drága kottabeszerzés mind-mind
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állandó és súlyos teher a kántortanítók vállán. Illő volna tehát, 
hogy a magasabb képzettségért nagyobb kenyér is jusson!

Csodálatos, hogy éppen a legmagasabb helyeken nem látják 
ezt be, ahol pedig hajszálnyi pontossággal végrehajtják a minden
kori fizetésrendezéseknél azt az igazságos elvet, hogy nagyobb 
képzettséggel rendelkező egyénnek több fizetés jár! Miután ezt 
az igazságtalan elbánást a legújabb fizetésrendezési törvény sem 
szüntette meg: küzdjünk tovább, mi kántortanítók, ezért a jogos 
javakért, mert most látszólag az egyéntől veszik el, de a valóság
ban az egyházakat fosztja meg az állam a nevén álló s így el nem 
vehető tekintélyes pénz és földbirtokaitól.

Nyugtalan, változatos időket élünk. Gondoljunk egy eset
leges általános államosításra. Jöhet olyan kormány, amely ettől 
a gondolattól nem idegenkedik. — Mi lesz akkor? Ugye, ami 
tanítói javadalom, legyen az pénz, föld, vagy tanítói lakás: azt az 
állam elveszi! Mit kell meghagynia? A kántorit! — Igen ám, de 
ha nincs külön díjlevélben ez a jövedelem a kántortanítónak biz
tosítva: az egyházakra nézve ez örökre elveszett!

Az esetleges államosítás után lesz az évangélikus egyházak
nak tanítója, de nem lesz kántora, mert nem tudják miből fizetni! 
Vagy azt hiszik, hogy újra adnak földet, pénzt, lakást a kántor
nak? Nem adnak, mert attól tartanak, hogy újra elveszik a kán
tortanítóktól, illetve egyházaktól. Jobb dolga is volna most a kán
tortanítóknak, ha valamikor minden egyház vezetősége úgy csele
kedett volna, mint egy néhai nagynevű főúr, aki a kántortanító
nak évente két hízott sertést adott, hogy a tanítói fizetésbe be ne 
számíthassák. — Nem is számították be soha! Ez különben való 
igazság. Ismertem személyesen a nemes főúrat és ismerem a most 
is élő kántortanítót is, aki így élvezte a kántorság előnyeit. —

Mi tehát a teendőnk nekünk, kántortanítóknak? Ezidőszerint 
csak az, hogy cikkekben tárjuk ország-világ elé sérelmeinket. A z
után országos egyesületünk elnöke kérje majd gyűlési határoza
tunkból folyólag egyházi és világi nagyjainkat, nemzetgyűlési 
képviselőinket, kik a kormánynál súllyal, befolyással bírnak, has
sanak oda, hogy az intéző köröket kellő módon tájékoztassák, 
felvilágosítsák kántortanítóink sérelméről. M ert ebben az ügyben 
az a legnagyobb baj, hogy illetékesek nem foglalkozván sérelme
inkkel behatóan, nem is tudják, miről is van szó, mi az, ami a 
kántortanítóknak fáj! Ezt azért állíthatom ilyen határozottan, 
mert évekkel ezelőtt, mikor a kántor-kérdést némileg rendezték 
a kántortanítók javára, egy küldöttséggel több helyen jártunk ez 
ügyben s ott én — mint a kántorkérdés .egyik előadója — kétség
beesve láttam, hogy bizony nagyon is tájékozatlanok ebben a kér
désben. Ezért kell a sérelmet állandóan napirenden tartani, ezért 
kell cikkezni, kapacitálni, felvilágosítani.

Ha aztán megismerik sérelmeinket, meg is értik azt s hiszem, 
hogy a kedvező döntés .nem m aradhat el! A kántortanítókra, il
letve az egyházakra pedig az lesz a várva-várt, kellemes fordulat,
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ha a mostani díjlevelekből, javadalmi jegyzőkönyvekből, törvé
nyes úton, kiemelik, elkülönítik a kántori illetményeket és új kán
tori díjleveleket és javadalmi jegyzőkönyveket vesznek fel. Mig 
ez így meg nem oldódik, nem ju t nyugvópontra ez a sérelmes ügy. 
Érezhető hátránya ennek pedig az lesz, vagy már az is, egyes 
gyülekezeteknél, hogy csak tanítói oklevéllel bíró tanítót választ
hatnak, mert kántortanító nem pályázik, hogy ugyanazért a fize
tésért a kántoriakat is végezze sárban, hóban, fagyban, forróság
ban, állandó terhes lekötöttségben. Nem pályáznak a kántor
tanítói állásra maholnap azért sem, mert mindenki előtt ismere
tes nem is egy olyan eset, hogy hivatása teljesítésében örökös 
bajt, nem ritkán halálos nyavalyát szerzett a kántortanító, itt 
hagyva nagyszámú családját bajban, nyomorban. Inkább lesz 
csak tanító s privátázik, könyvel, mert tudja, hogy ezt a mellék- 
keresetet nem tudják be a tanítói fizetésbe s egészsége sincs az 
idő viszontagságainak kitéve.

Az egyházak is tarthatnak, esetleges államosításkor, őket 
érhető anyagi károktól. Ismerek egyházat, melynek vezetői, 
éppen az államosításra gondolva, egy alapítványból tanítói lakást 
építtettek, a tanító (kántor is) benne is lakik jelenleg, de közgvű- 
lésileg és telekkönyvileg „kántori lakás“ címén van bejegyezve 
az egyház javára.

így kell törvényes úton eredeti rendeltetésüknek visszaadni 
az egyházak, illetve kántorok javára azokat az értékeket is, 
melyek az idők folyamán tisztán tanítói javadalm aknak minő
síttettek.

Ez elsősorban egyházi érdek s amikor a kántortanítói érde
kekért síkra szállunk: egyházunkat féltjük és védjük!!

Cegléd, 1926. március 14.
Kiszely János
ev. kántortanító.

A betegeknek.
Irta: Szombath Ernő.

Egy házat a betegeknek a Balaton partján!

Ez az eszme forr bennem, ez a gondolat vibrál bennem már 
jó idő óta. S úgy látom, nem is oly kivihetetlen, nem is oly nagy 
valami lenne, ha mi evang. tanítók azt megalkothatnánk. Csak 
egy kevés hit, egy kevés akarat kell hozzá s meglesz a ház!

Arról van szó, hogy álljon össze az evang. tanítóság s a maga 
törhetetlen akaraterejével teremtsen elő egy oly összeget, amely
nek segélyével vegyen meg egy mégfelelő épületet valamely ba- 
latonmenti faluban. Az aztán a mi üdülőházunk lesz.

Nem kell hangsúlyoznom, hogy mily messzemenő célok, mily 
szép eszmék nyernének ezáltal megoldást. Hány és hány arra



rászoruló beteg kartárs pihenné ki az egy év fáradalmait olcsó 
áron s idegeit megedzve, tovább dolgozhatna. Hány és hány kar
társ élhetne jó pár esztendővel tovább, ha volna számára egy 
hely, ahol beteg testét, agyongyötört lelkét felfrissíthetné időn
ként akár csak pár hetes kúrával! Hány tanító felesége, hány 
tanító gyermeke áldaná azt a „betegházat“ ott a Balaton partján! 
Hiszen csodálatos erővel hat a magyar tenger vize, a homokja! 
Látjuk, hogy évről-évre mind többen és többen keresik fel az 
áldott Balatont, s aki pár hetet o tt töltött, megújhodva, új erővel, 
új életkedvvel tér vissza. Csodálatos a Balaton ereje, csodálatos 
annak hatása!

Látjuk, hogy a kath. kollégák leilei üdülőtelepe mily áldásos 
működést fejt ki. Pedig csak pár éves dolog az! S ime, most azon 
fáradoznak, hogy Hévízen is szerezzenek egy házat!

H át amit az egyik tanító meg tud cselekedni, azt a másik nem 
tudná? Nem volnánk, mi evang. tanítók, erre képesek? Dehogy 
is nem;! Csak akarat kell hozzá! Csak kevés jóindulat § pár év 
alatt együtt lesz akkora összeg, hogy azon egy 6—8 szobás lakást 
megvehetnénk s a többi aztán jönne magától. Idővel bővülne a 
ház, mind többen és többen mehetnének két hetes üdülésre a 
betegek. Csekély díj lenne a napi ellátás. Sokkal kevesebb, mint 
a rendes utón kivett szoba ára, az étkezés. Mert hiszen nem min
den tanító mehet nyaralni; nincs mindenki oly helyzetben, hogy 
önmaga béreljen lakást. Nem futja a jövedelemből. Pedig ide 
kellene! Fájó szívvel nézzük a családban a beteget, de nem se
gíthetünk rajta, nincs házunk, ahol oly árért nyerhetné vissza be
tegünk az egészségét, amit anyagi erőnk elviselni tudna. Míg így?

Gondolkodjunk ezen kartársak! Ismétlem, nem kivihetetlen! 
Csak egy esetre m utatok rá s ebből is látni fogunk sokat.

G yűjtünk ide is, oda is. Legtöbbször, avagy inkább mindig 
— másnak, de nem magunknak! Tudja mindenki, hogy a tanító
ság szíve az, amelyen keresztül hatni lehet a népre, a társada
lomra. H át fel is használják ezt a jószívűségünket. O tt az úgy
nevezett „Tanítónap“. Hogy bevált az! H ány és hány millió 
befut ilyenkor!? H át nem csinálhatnánk ezt is ilyenformán erre 
a célra, a betegeknek?! Ugye, igen! Évente egy ilyen gyűjtés. 
A ztán a sok iskolai ünnepély! Nem lehetne egvet-egyet csak erre 
a célra rendezni? Avagy a többi ünnepély bizonyos százalékát 
is erre adni? És aztán önmagunkat nem adóztathatnánk meg? 
Miért ne? Ha én nem is élvezném a házat, élvezné utódom, gyer
mekem. Oh, mily áldást nyújtó volna ez soknak, igen soknak!!

A terv kiviteléről nem szólok. Erről még korai dolog be
szélni. Egyelőre csak az eszmét pendítem meg. Ha ezt elfogad
juk, a többi már csak részletkérdés. Szeretném, ha hozzászólná
nak a dologhoz többen. A  szerkesztőség készséggel teret ad a 
lapban. S aztán, ha helyeslésre talál a dolog, a nyári országos 
gyűlésen határozni lehet felette.

H át gondolkozzunk rajta. S ha lehet, teremtsünk házat — a 
betegeknek!
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A népműveltség előmozdításának szám- 
baveheiö lehetőségei.

Az 1868. XXXIII. t.-c. áldás volna akkor, ha az állampolgár
ság elnyerhetését bizonyos feltételekhez kötné, ha a felserdülő 
nemzedéknek azért előbb bizonyos teljesítm ényeket kellene fel
mutatnia, s ha az iskolából kilépve, a gyakorlati életben az iskolá
ban szerzett szellemi tőkét haszonnal forgathatnák is. Ez azon
ban a mi primitív életviszonyaink közt el sem képzelhető. Eötvös 
törvénye egy erős polgári osztálynak, a kis gazdák társadalmának 
lehetett volna áldásforrása, de ez az osztály nem fejlődött olyan 
irányban, hogy az iskolatörvényben tényleg áldást és nem átkot 
lásson. A  gazdaközönség sokszor ellenséges indulattal fogadja a 
szigorú beiskoláztatást, az igazolatlan mulasztók büntetését, mert 
olcsó munkaerőt lát gyermekeiben s a felett korlátlanúl rendel
kezni akar. Haragja a lelkész, a feljelentő tanító és az elöljáróság 
ellen irányul és nem akarja megérteni, hogy ezek csak kötelessé
güket teljesítik, és nem tudja megérteni azt sem, hogy azért bün
tethessék, mert a gyereke szívesebben őrzi a libát és többre be
csüli a juhász tilinkóját, mint a tanítónak oktató beszédét. Minek 
is tele tömni a szegény gyerekek fejét azzal a sok lim-lommal, 
úgyse látja hasznát soha az életben! így okoskodik az istenadta 
nép. Ezen téves felfogásától kell valamiképen megszabadítanunk, 
mert különben a népiskolai munka hatása szétfoszlik és nyom
talanul eltűnik.

De felvetjük a kérdést: Lehet-e az adott gazdasági és társa
dalmi helyzetben, a mai viszonyok közt a dolgok jóra fordulását 
remélni s vájjon a nyolc osztályú népiskola előidézhetné-e az ör
vendetes változást?

A zt hisszük mi is, hogy azonnal, minden átmenet nélkül, 
tényleg nem nagy haszonnal járna a nyolc osztályú iskolának élet- 
beléptetése az egész vonalon. Kellő ridegséggel sem sújthatnék 
a tömeges mulasztásokat, mert sok szülőnek otthon tényleg nél
külözhetetlen szüksége lehet iskolaköteles gyermekére, csupán 
csak kenyérkereseti okból is. A keresetre szorúló anya például 
nem állhatna munkába, ha csecsemőjére otthon nem vigyázhatna 
annak nagyobbik testvére; és ilyen ok lehet még sok más is! 
Nagyarányú iskolafejlesztés helyett tehát most sürgősen és rövid 
időn belül megvalósítható, olcsó, ugyan kisebb jelentőségűnek 
látszó, de mégis mélyreható átalakításokat kellene eszközölnünk.

A mai rendet, a kilenc évben megállapított tanulmányi időt, 
a nép valahogy mégis csak megszokta; terhét kelletlenül bár, de 
mégis tűri. Ezt az iskolai időt kellene jobban kihasználni és bel
terjesebbé tenni. A távolabb fekvő cél helyett egy közelebbit kell 
kitűznünk. Ilyen célkitűzés lehet az 1868. XXXIII. t.-c. által már 
burkoltan jelzett m a g y a r  á l l a m p o l g á r i  j o g o k n a k  a 
m e g s z e r z é s e  is . Ha a hivatkozott törvény iskolalátogatásra
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kötelezi a nemzedéket és a tanítók f e l a d a t á v á  t e s z i ,  hogy 
minden ép testű és ép eszű gyermek írni, olvasni, számolni tudjon, 
akkor semmi akadálya nincs annak, hogy az összes állampolgári 
jogok — az öröklési, házassági jog, de még a mindenféle kereset
forrás élvezésének szabadsága is — kifejezetten a z  e l e m i  i s 
m e r e t e k  t u d á s á n a k  a f e l t é t e l é h e z ,  ne csak az is
koláztatási kötelesség teljesítésének a feltételéhez köttessék. A 
kilenc évi népiskolázás egész ideje alatt minden növendék előtt 
egészen közelfekvő cél lehetne az, hogy olyan bizonyítványt sze
rezzen, melyre neki az iskolázás után az életben a legfontosabb 
lépéseknél okvetlenül szüksége lesz. Ha ily bizonyítvány birto
kában élhetne csak az állampolgár öröklési, választó, egyesü
leti stb. jogával, akkor ez a korlátozottság világosan és állandóan 
tudatossá tenné benne az elemi iskolázás fontosságát és nélkü
lözhetetlenségét. Az 1908. évi XLYI. t.-c. 7. §-a szerint úgyis min
den elemi iskola fenntartója köteles az elemi iskola hat évfolya
mát elvégzett minden tanuló részére végbizonyítványt adni. Most 
csak ezt a formát kellene tartalmilag kihasználni olvkép, hogy 
ezentúl ne csak az ipari pályára és a felsőbb iskolába menők, ha
nem az összes növendékek, kivétel nélkül, rászoruljanak erre a 
bizonyítványra.

Az állampolgári jogok gyakorlására feljogosító bizonyítvány 
megszerzése természetesen nem -történhetnék az eddigi módon 
és nem az 1908. XLVI. t.-c. alapján. Hanem hasonlóan az 1913. 
XXXVII. t.-c. végrehajtásának előkészítése tárgyában kiadott 
33.301/1914. sz. kultusz-rendeletben foglaltakhoz most a 15. é l e t 
é v é t  betöltött növendéknek a m i n i s z t é r i u m  á l t a l  k i 
k ü l d ö t t  b i z t o s  e l ő t t  k e l l e n e  e g y é n i  v i z s g á t  
t e n n i e  s a kiküldött biztos aláírásával és pecsétjével enge
délyezné csak a végbizonyítvány kiadását. Az egyéni szabadság 
korlátozásának e mérvére való tekintettel nemcsak 15 éves korá
ban, hanem 18—20 éves korig többször is és bármikor jelentkez
hetnék a növendék a vizsgára. A bizonyítványra a törvényben 
megállapított kortól kezdve lenne szükség. A vizsga alá bocsá
to ttakat a biztos bizonyos irányú hajlamaik vagy tehetségükre 
való tekintettel külön-külön vizsgálná meg, de egy azon főszem
pontból kiindulva, hogy t. i. 9—14 év alatt ki-ki a maga erejéből 
és tehetsége szerint mennyit tudott a különféle tanulni valóból 
elsajátítani. A záró vizsga anyagának a mennyisége és a vizsgá
zás módja a minisztériumban állapíttatnék meg és időről-időre 
változhatna.

Az állampolgári jogok gyakorlása történhetnék ezentúl négy
féle bizonyítvány erejével (a képzettséget illetőleg): 1. e l e m i  
i s k o l a i  v é g b i z o n y í t v á n y  a l a p j á n :  2. m a g a s a b b  
i s k o l a i  b i z o n y í t v á n y  a l a p j á n :  3. t e s t i  v a g y  
l e l k i  a b n o r m i t á s  e s e t é n  o r v o s i  b i z o n y í t v á n y  
u t j á n  é s  4. o l y  f ő s z o l g a b í r ó i  b i z o n y í t v á n y  
a l a p j á n ,  m e l y  a r r ó l  t a n ú s k o d i k ,  h o g y  a z  á l l a m 
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p o l g á r  l a k h e l y é n  e l  v o l t  z á r v a  a z  i s k o l á z á s  
m i n d e n  l e h e t ő s é g é t ő l .

Ha sikerülne az 1868. XXXVIII. t.-cikket oly törvénnyel ki
egészíteni, mely hathatósan és állandóan tudatossá tenné a tö
megben a tanulás szükséges voltát, akkor a tudomány-nélküliség, 
a kultúra iránt való érzéketlenség, az akaratnélküliség, a gőg, el
bizakodottság és nemtörődömség megingathatatlannak látszó 
frontját hamarosan áttörhetnénk és felszínre kerülnének mind
azok a nemes szellemi erők, amelyek a magyar népiélek mélyén 
eddig kihasználatlanúl szunnyadtak. Beláthatatlan következmé
nyei lehetnének e némelyek szerint talán időszerűtlennek gondolt 
újításnak. Az vitán felül áll azonban, hogy a növendéket 15—16 
éves koráig nemcsak kívülről ható erők kényszerítenék tanulásra, 
mint eddig. M ert minden gyermeket előbb a szülők, később azon
ban már saját jobb belátása sarkalná arra, hogy tanuljon. Tuda
tára ébredne annak, hogy minden jogait gyakorló embernek, hogy 
jogai használatára alkalmassá legyen, — e l é b b  t a n u l n i a  
kell! A javasolt záróvizsgák a szülőket is ösztökélnék arra, hogy 
szigorúbb felelősségérzettel, keményebb házi fegyelemmel gyer
mekeiket intenzívebb szellemi munkásságra kényszerítsék. A 
bukás szégyenét és ezzel kapcsolatban a jogok gyakorlásától való 
kizárást nemcsak az ifjú, hanem a szülő is fájlalná. — De az egy
háznak is módjában állana, számon kérni a vizsgázóktól a vallá
sos ismereteket (kötelező vizsgatárgy lévén) és ezúton is rendes 
templomlátogatásra szorítani az ifjakat. Egész más hatása lesz 
majd, ha a következményekre hivatkozva, az illetékes lelkész ki
jelentheti: „Nem őrizem ellen, hogy jöttek-e a templomba vagy 
sem; de azt tudjátok, hogy a vizsgán számon kérem majd, mit 
tanultatok a templomban? Tanultatok-e, vagy sem, az is a ti 
dolgotok, — de a vizsgán t u d n o t o k  k e l l ! “ Ha az előírt mód 
szerint kényszerítjük a gyermekeket a templomba, ez természe
tesen azt a látszatot kelti, hogy az Istennek és az egyháznak szük
sége van rá és ennek szomorú következménye később az a teljes 
részvétlenség, amely olyan fülsiketítőén ordít kifelé az üres tem p
lompadok közül. Ä lelkész, vagy tanító ezentúl tehát nem kény
szerítené a gyermeket a templomba, hanem csak tanácsot és útba
igazítást nyújtana neki arra nézve, miként ju that a felnőtt pol
gárok jogaihoz és a lelke üdvösségéhez!

A vizsgázást és bizonyítványszerzést illetőleg, lévén itt elő
ször is a falusi, azután a kisvárosi és csak elenyésző számban a 
kényesebb nagyvárosi gyermekekről szó, nem jöhetnek számba 
azok az ellenvetések, amelyeket ma sokan a vizsgák idegesítő és 
megfélemlítő hatása ellen felhoznak. Azt a kemény gyereket, aki 
az iskolai táblára írt közönséges törteket látva, a tanító jelenlété
ben azt kiáltja: „A fenve látott ilyen számokat!“ — azt a gyer
meket derék pajtásaival együtt talán csak nem kell a vizsga káros 
hatásától félteni?

A 15 éves korban teendő vizsga szükségessé és egyúttal le-
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hetségessé tenné azt, hogy a téli kónapokban az ismétlősök nem 
hetenként egy napi, hanem több oktatást nyerjenek. T. i. a min
dennaposoknak télen több szabadságuk lehetne, ha nem kellene 
attól tartani, hogy 12 éves korukban elvesznek az iskola számára. 
A tanerők még egy tanítós iskolákban is az eddigi óraszámmal 
dolgoznának, d e  a 6—12 é v e s e k  ó r a s z á m a  a 13—15 
é v e s e k  j a v á r a  e l ő í r t  s z a b á l y o k  s z e r i n t  c s ö k 
k e n t h e t ő  v o l n a ,  m e r t  n e m  k e l l e n e  m i n d e n  t a n 
a n y a g o t  a g y e r m e k e k n e k  12 é v e s  k o r u k i g  s i e t v e  
a f e j ü k b e  b e l e g y ö m ö s z ö l n i .

Amennyiben nagyon sokféle sorsú és életmódú növendékek
kel van dolgunk, — az időjárás szeszélye mellett sok más ked
vezőtlen körülménynek kitett, kezdetleges agrárországban, most 
az ismétlő iskolakötelezettség eddigi merev kikötései helyett új, 
szigorú, de egyszersmind praktikus tanulmányi rendszerrel és 
móddal lehetne azoknak a növendékeknek az iskolázását sza
bályozni, akik semmiképpen sem tudnak a többségre érvényes 
szabályoknak eleget tenni. A  gyermekek úgyis minden alkalmat 
kénytelenek volnának felhasználni az ismeretszerzésre és tanu
lásra.

Általában a gyermek gondjává kell tenni, hogy a szellemi ja
vakat keresse, ne az iskola gondja legyen, gyermekeket szervezni 
a tudom ány részére. A tudásnak nem kell a gyermek, hanem a 
gyermeknek kell a tudás.

Annak az elbírálásánál, hogy lehetséges-e az egész tervet vég
rehajtani, vagy sem, arra is gondolni kellene, hogy vannak már 
igen jó tankönyveink, csakhogy nem használjuk ki őket. Továbbá 
nemcsak az iskolai, hanem mindenféle tanulási alkalmat takaré
kosan fel kellene használni; pl. sok gyermek uradalmi gazdasá
gokban sok hasznosat tapasztal. Ha tudná, hogy ismeretei őt az 
„éretségin“ átsegítik, a tanító segítségével tapasztalatait megrög
zítené és elraktározná a jövőre. Az iskolánkívüli népművelés is 
alkalmat nyújtana a vizsgára készülőknek az ismeretgyűjtéshez, 
aminek a kivitelét és m ódját rendeletek szabályozhatnák.

Az iskola belterjesebbé tételének előrelátható következmé
nyei bizonyára a következők volnának;

Az iskolázás hat első évében az írást, olvasást, nyelvhaszná
latot, számolást, mérést, rajzot, éneket, kézügyességet, tornát, — 
de legelsősorban az olvasást a növendékekkel az eddiginél foko
zottabb mértékben lehetne gyakorolni, hogy ezeket fölényesen el
sajátítsák. Ezekkel a technikai készségekkel saját magukon tudná
nak segíteni a további tanulásnál. Aki az egyes tantárgyak nyelv- 
területein nemcsak s z ó k a t ,  m o n d a t o k a t ,  hanem közvet
lenül g o n d o l a t o k a t  is tud olvasni, az már gyámoltalan és 
bárgyú nem lehet. A  fölényes olvasnitudást pedig hat év alatt 
el lehet érni, ha nem kell már korán a tantárgyakra szétágazó 
rendszer követelményeire figyelemmel lenni. Lehetne tehát ez
után is a IV. osztályban földrajz, de inkább térképolvasás- és
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rajzolásban, mint földrajzi szöveg betanulásában merülne ki az 
oktatás. Lehetne már az V. osztályban történet, de inkább csak 
történelmi képek szemléletéből és történelmi elbeszélésekben való 
gyönyörködésből és elmélyedésből állana. Az ilyen inkább for
mális nevelésben az eddiginél sokkal tágabb tér nyílnék a vallásos 
és nemzeti érzés fejlesztésére, valamint az akarat, az érzelem és 
a képzelet világának az ápolására.

A tanítóság helyzete egy csapásra megváltoznék e kis reform
mal. A tanító elvesztené ugyan az eddig úgyis jelentőség nélküli 
végbizonyítvány kiadásának jogát, de kárpótoltatnék azzal, hogy 
a biztossal szemben a nép egyszerre benne látná érdekei őrét. A 
záróvizsgán a tanító — ha egyáltalán jelen lenne — legfeljebb a 
biztosnak a szükséges felvilágosításokat adná meg, egyébként 
mint tanító már nem szerepelne. A tanítói munkának egyszerre 
lenne standardja. M á r ó l - h o l n a p r a  á t v á l t o z n é k  a 
s z e l l e m i  j a v a k  k í n á l a t a  é l é n k  k e r e s l e t t é .  És a 
tanító szelleme kincsek bányává lenne. A tanítóság talán elveszí
tené hatósági jellegét, mert a mulasztási naplókat rövidesen tűzre 
lehetne dobni, viszont nagyot lendülne a tanítói rend társadalmi 
függetlensége. A tanítóság céltudatos munkája nagyban emelné 
az önérzetet. S o k  t a n í t ó  e l  k e z d e n e  t a n u l n i ,  m e r t  
l á t n á ,  h o g y  v e s z i k  t ő l e  a t u d o m á n y t .

Megindulna a gyakorlati paedagogia fejlődése is, mert a ta
nítóság java lelki erejét nem volna kénytelen a tömeg makacs 
tudninemakarásának a megtörésére fordítani. Továbbá a bizto
sok vizsgálódásai nyomán nemes verseny is indulna meg a tanerők 
között, ami szintén a gyakorlati paedagógiát mozdítaná előre — 
kiszám íthatatlan nagy arányokban.

Az egyház és állam rövidesen búzgó és öntudatos polgárokat 
nyerne, mert elképzelhetetlen az, hogy az a nemzedék, amely 
értelmének a fejlesztéséről kénytelen-kelletlen — de mégis — 
gondoskodott és 15—16 éves koráig célirányos törekvésben az 
akaratát kényszerítve volt alkalmazásba venni és fejleszteni és 
amely nemzedék tagjai a kölcsönösen egymásra és a szellemi ve
zérekre utaltságában, erzelemvilágában is fejlődött és gazdago
dott, elképzelhetetlen, hogy ez a nemzedék is kétségbeejtő érzé
ketlenséggel viseltessék a dalárdák, ifjúsági egyesületek, szabad
oktatási és ismeretterjesztő mozgalmak és mindenféle kultúrtevé- 
kenykedés iránt. Már pedig, ha a kultúrintézmények iránti ér
deklődés meglesz, akkor az egyházak és az állam is megnyerték 
ügyüket.

Ez a reform jótékony hatással volna az ösztönös családi életre 
és nem szakítaná ki a növendéket a családból, mint azt némelyik 
népboldogító tervezi. Valószínűleg az eddigi tervszerűtlen és ösz
tönszerű gazdálkodásra nézve is jelentene némi haladást.

A külfölddel, közelebbről a kisántánt államaival szemben ez 
úgyszólván ingyen végrehajtható reform talán az egyedüli mód 
arra, hogy azonnal és komolyan emeljük és biztosítsuk kultúr-
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fölényünket. A  külföldi iskoláztatási rendszerekkel szemben e 
reform talán szokatlan volna, de kivételes helyzetünkben rajtunk 
éppen csak ilyen rendkívüli megoldás segíthet.

E reform éleszti azt a reményt is, hogy idővel az egyesek és 
a nemzet gazdálkodásának belterjesebbé tétele által mintegy ter
mészetes szükségszerűséggel emelkednék ki a földből a nyolc osz
tályú elemi iskola is.

Az intenzívebb népiskoláztatás ellenzői azt hirdetik, hogy tíz 
év múlva is korai nálunk még a nyolc osztályú elemi iskola s hogy 
a tanulás csak út az uraskodás feíé. Akik a haladásnak esküdt el
lenségei, persze fáznak minden újítástól, minden javítástól és re
formtól. Önös céljaikon kívül, más nem vezérli őket. Azonban 
el fog felettük haladni a rohanó idő és meg fog valósulni mindaz, 
amit a nemzet érdeke kíván. Diadalmasan tör majd előre a töké
letesebb, a magasabb műveltség vágya és az ki fogja váltani mind
azokat az erényeket népünkből, melyek szükségesek a kultúr- 
fölénv megszerzéséhez. És a tanulás, a kultiválás nem lesz más, 
mint az elraktározott szellemi erők gazdaságos kihasználása és 
fundámentum, melyen a magyarság jövője felépülhet.

Ezen reformhoz, mint láttuk, nem kell sem több tanító, sem 
több épület, csak egy kis jóakarat és lelkesedés. — Gondolkod
junk egy kissé felette!

Igazi faj szeretet vezet, midőn- ezen eszmét felvetjük. H átha 
egy-egy téglát hordunk ezzel is ahhoz a dicső épülethez, melyet a 
hazaszeretet nemzetének emelni óhajt! N. J.

Komjáthy Jenő.
Irta: Koller István, áll. polg. isk. tanár (Sopron).*)

Az emberi lélek legmélyebb gyökerében rejlik úgy a filozófiai 
kérdéseken való elmélkedés, mint a művészi alkotás; költészeti, 
festészeti, építészeti alkotásokban való gyönyörködés és a törek
vés ilyeneket létrehozni. Nemcsak a biológiai szükségletek ki
elégítése, hanem a művészet is, valamint a tudom ány és az erkölcs 
a szerves létezés egyformán fontos hajtása. Nélkülök nem teljes 
az élet. Ha pedig az összes szaktudományi kérdések megoldva 
lennének már, még mindig m aradnának oly kérdések, amelyek 
megoldásra várnának. Ilyen: az igazság természete. Miért törek
szünk az igazság felé? iMiért akarjuk az igazat megismerni? Mit 
lehet és mit nem lehet megismerni? Miért tartjuk  ezt vagy azt 
igazságnak, mást ismét nem? Itt van az u. n. ismeretelmélet és 
igazságelmélet (logika) csírája. Azután miért érezzük kötelessé
günknek az igazság felé törekedni? A zt megismerni? K ikutatni? 
Ez a kérdés az ethikai kutatásokat ta rtja  szükségesnek (Pauler). 
Vannak azután a tudom ányban közös fogalmak: szubsztáncia, ok,

*) Előadta szerző a soproni Frankenburg Kör febr. 2L.-én tartott matinéján.
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cél stb., amelyek tisztázása szintén filozófiai kérdés (W undt). 
Látjuk tehát, hogy a filozófiai kérdések nem felesleges fantazm a
góriák s már a primitív ember feleletet keres e kérdésekre: mi az 
élet, mi a cél? Miért van az ember a világon? Azután a primitív 
embernek van már a maga módja szerint érzéke a szép iránt is. 
A szerves létezés legmélyebb gyökeréig hat tehát vissza úgy a 
filozófiai kérdéseken való tűnődés, valamint az aesthetikai alko
tásokban való gyönyörködés. A szellemi, erkölcsi és aesthetikai 
törvények épp azért mind a szerves világ törvényei (Riehl). A 
világ kettős alakban lép az ember elé: mint lét, ill. valóság s mint 
érték. A valóság mellett ott van az eszmék világa, amely nem 
létezést fejez ki, de amely nélkül értelmetlen a lét maga. A vi
lágot értékeljük. Felbecsüljük tehát a világot; a jelenségeit az 
igaz, a jó és szép eszméje szerint. Felbecsüljük azon eszmék sze
rint, amilyennek a világnak lennie kellene. Ezen eszmék (igazság, 
szépség, jóság) cselekvéseinket irányítják s a feléjük való törek
vés adja a történelmi fejlődés folyamán a haladást. Művelésükből 
fakad a kultúra, a szellemi világ területe: vallás, erkölcs, tudo
mány, jog, művészet, irodalom. Ez egy önálló objektív világ, 
amely örök érvénnyel bír.

Ezen objektív szellemi világ egyik legkiválóbb reprezentánsa 
azon sokak által alig ismert költő, akiről a következőben szólni 
akarok, aki Reviczky Gyula kortársa és barátja volt: Komjáthy 
Jenő. Fenn rám utattunk a filozófia és a művészet közös gyöke
rére. Komjáthynál a legnagyobb mértékben találjuk meg a két 
lelki tevékenységet egyesülve. A filozófia és a művészet egybe
forrt lelkében.

Komjáthy Jenő a végtelenség költője, mint a máglyahalált 
halt Giordano Bruno a végtelenség filozófusa.

„Emelj, emelj te büszke lélek 
A szenvedélyek, a vér fölé,
Fürödj, fürödj, így szólt a szellem:
A végtelenben.“

Kotnjáthy Jenő filozófusköltő. Méltó helyet foglal el hazánk 
legkiválóbbjai között: Madách Imre, V ajda János és Reviczky 
Gyula társaságában. A végtelenség költője ő, kinek színes, gyö
nyörű, légies költészete és túlvilági, fenséges nyelvezete Hugo 
Viktor és Shelley mellé állítják s akinek költészetében a m eta
fizikai gondolatvilág Schmitt Jenő, Stirner, Nietzsche, Tolstoi esz- 
mléivel érintkezik, függetlenül e nagyoktól.

Lássuk röviden életét!
Komjáthy Jenő atyja, Anzelm, Nógrádmegye főszolgabírája, 

majd tanfelügyelője volt. A költő 1858 Gyertyaszentelő napján 
született Szécsényben. Tíz éves korában került Selmecbányára, 
ahol a gymnazium első két osztályát végezte el. Onnan került 
Vácra, Besztercebányára, végre Pozsonyba. Az érettségit Eszter
gomban tette le. Tizennyolc éves korban Budapestre jött, ahol
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az egyetem bölcsészeti fakultására iratkozott be. Itt ismerkedett 
meg Reviczkyvel, akivel eddig is már ismeretlenül levelezett s 
most Budapesten véletlenül ugyanabban a házban fogadott la
kást, ahol Reviczky lakott. Budapesten tanulm ányozta Schopen
hauert, Spinozát, Spencert, H arrtm annt, Kantot, Hegelt. Revicz
kyvel megosztotta lakását, pénzét, élelmét.

(.Folytatjuk.)

Filmoktatás.
Népművelési íilmmatiné. A  M agyar-Holland Kultúrgazda- 

sági Társaság egy népművelési filmmatiné keretében m utatta be 
a Capitol Filmpalotában a „Havasok királya“ című drámai feszült
ségű turisztikai filmet, melyet G e s z t i  L a j o s  tanár tanulságos 
előadása kisért. A  m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztert az 
előadáson N e v e l ő s  G y u l a  dr. miniszteri osztálytanácsos, a 
népművelési osztály vezetője, képviselte. Budapest főváros ré
széről jelen voltak M o s d ó s s y  I m r e  kir. tanfelügyelő, a nép
művelési bizottság elnöke, és N o v á g h  G y u l a  titkár. A  nép
művelési filmmatinék a Capitol Filmpalotában minden második 
vasárnap, déli 11 órakor, megismétlődnek.

Az oktatófilmügy Magyarországon. Ezen a címen érdekes 
tanulm ány jelent meg a berlini „Der Bilderwart“ kiadásában, 
melynek szerzője S t e i n  M á r t o n ,  a Magyar-Holland Kultúr- 
gazdasági Társaság igazgatója, aki a magyar filmügv terén már 
eddig is szakszerű és értékes munkát fejtett ki. Tanulmánya, 
mely a kötelező filmoktatásnak a magyar iskolákba való beveze
tésével kapcsolatban beszámol az eddigi eziránvban folytatott 
munkáiról és programmot ad a jövőre, méltó feltűnést fog kelteni 
a német szakirodalomban, melynek képviselői személyesen is 
érintkeznek a magyar tanügyi körökkel.

A  magyar filmoktatás fejlődéséről, tudományos és paedagó- 
giai jelentőségéről ad számot az a két füzet, mely G e s z t i  Lajos 
tanár szerkesztésében a Magyar-Holland Kultúrgazdasági R.-T. 
kiadásában megjelent. Az írók, akik e munka keretében, a szem
léltető oktatás érdekében felvonultak, nagy felkészültséggel, m ód
szeresen dolgozták fel az anyagot, mely alkalmas arra, hogy a fil
meknek az iskolákban való alkalmazása általános érdeklődést 
keltsen. G e s z t i  Lajos a filmoktatás módszeréről és az iskolai 
filmprogrammokról írt terjedelmes tanulmányokat, P é c s i  A lbert 
„A film szerepe az egyes tudom ányágakban“ című értekezése a 
filmek alkalmazásának lehetőségeire nézve ad értékes ú tm utatá
sokat. K o g u t o w i c z  Károly dr. egyetemi tanár az előadók fel
adatait határozza meg, B e s s e n y e i  Boldizsár az oktató film
mozgalom keletkezéséről ír és a jövő évi programmról közöl ér
tékes összeállítást.
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A film a népművelés szolgálatában. A legutóbb lefolyt bécsi 
nemzetközi filmoktatásügyi kongresszuson Magyarországot köve
tendő példaképpen állították a többi nemzetek elé. Most van 
folyamatban, hogy az oktató filmügyet a népművelés szolgálatába 
állítsák. A magyar oktató filmügy nemzetközi sikerét igazolja, 
hogy a Hágai Iskolamozgó Egyesület a Magyar-Hollandi Kultúr- 
gazdasági Társaságtól egy Magyarország földrajzi, történelmi és 
kultúrális helyzetét feltüntető film összeállítását kérte.

Idegen filmek megmagyarosítása. Az oktatófilmnek a magyar 
iskolákba való bevezetése, mely K l e b e l s b e r g  K u n ó  gróf 
vallás- és közoktatásügyi miniszter érdeme, érdekes problémákat 
vet felszínre. E problémák közé tartozik az idegen oktatófilmek 
megmagyarosítása is. Addig ugyanis, míg iskolai nevelő célokra 
magyar levegővel telített, Magyarországon készült filmek fognak 
rendelkezésre állani, az anyag jó részét külföldről s főleg N ém et
országból szerzik be. E technikai és iskolaügyi szempontból ki
fogástalan és tanulságos filmeket kell magyar filmfelvételekkel és 
feliratokkal úgy kiegészíteni, hogy a nemzeti nevelés céljainak 
teljesen megfeleljenek. Ezt a feladatot a Magyar-Holland Kultúr- 
gazdasági Társaság vállalta magára és e téren kifejtett munkájáról 
S t e i n  M á r t o n  igazgató a „Der Bilderwart“ című tekintélyes 
berlini folyóiratban számol be.

Kartársak figyelmébe!
Folyóiratunknak múlt évi szeptemberi számában ismertettük 

K i s z e l y J á n o s  ceglédi ig.-tanítónak az elemi iskola III. és IV. 
osztályai és A l e x y  L a j o s  és K i s z e l y  J á n o s n a k  az I. és
II. osztály számára jelesen megírt „Bibliai tö rténetét“. Tanító
emberek és hozzátehetjük: kiváló tanítóem bereknek nagy szak
értelemmel és pompás didaktikai érzékkel szerkesztett művei ez 
igénytelen megjelenésű könyvek. A nyelv egyszerűsége és hibát- 
lansága, a gyermekek felfogásához való alkalmazkodás, mind oly 
előnyök, melyek iskolai használatra ezeket a könyveket különö
sen alkalmassá teszik és azért a legmelegebben ajánljuk ezeket a 
kartársak figyelmébe. A III.—IV. osztályosok könyve 12.000, az
I.—II. osztályosoké 5000 koronába kerül. Aki ezen kitünően be
vált könyveket bevezeti, az egyúttal lapunknak is tesz jót, mert 
a szerzők minden eladott példány után 500—1000 koronát ju tta t
nak az „Evangélikus N épiskolának“. A könyvek megrendelhetők 
a szerzőnél.

Dr. Szigethy Lajos, az Országos Evang. Tanáregyesület kiváló 
elnöke, a híres svájci költőnek, Meyer Konrád Ferdinándnak, vá
logatott költeményeit fordította le és adta ki a költő születésének 
századik évfordulójára. A fordítás remekül sikerült. Akárcsak 
eredetiben olvasná az ember minden bájával és zamatjával. A 
kartársaknak melegen ajánljuk. Akik a tiszta, meleg hangulatot 
keltő, a valódi poézisnek hívei, csak önmaguknak szereznek lelki
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örömöt, ha ezt a kis kötetet beszerzik. K ó k a i  Lajos könyv- 
kereskedésében kapható. Ára 25.000 korona.

Koroknay Istvánné, Stransky Lujza, „Gyermek-Arcképek“ 
címen tizenegy monológot és dialógot írt 8—12 éves gyermekek 
részére. A  mélykedélyü szerzőt végtelen nagy gyermekszeretete 
késztette a „G yerm ek-Arcképek“ megírására és kiadására. Való
ban a gyermekvilágból vett pompás fénykép mindegyik és iskolai 
ünnepélyeken való előadásra igen alkalmas valamennyi. Felhív
juk rá a kartársak figyelmét és a könyvecske beszerzését ajánljuk. 
Megjelent Szombathelyen. Ára két pengő.

t
S l a j c h ó  I s t v á n  Szarvason, az evang. egyházközségnek 

tizenhat éven át buzgóságban, pontosságban és nemes törekvés
ben egyik legkiválóbb tanítója, márcium 21-én, 38 éves korában, 
néhány napi súlyos szenvedés után az Ürban elhunyt. Áldott 
legyen emlékezete!

A Dalossorsjegy 1926. évi március 16-iki 
húzásának jegyzéke.

A m. kir. pénzügyminiszter úr által 100.176/IX. 1925. sz. a. a 
Soproni Magyar Férfidalkör részére engedélyezett tárgysorsjáték 
hivatalos nyereményjegyzéke. A  húzást a pénzügyminisztérium 
megbízásából Beilschmidt G ottfried hatósági megbízott vezette. 
F ő n y e r e m é n y e k :  39.679 új zongora, 36.090 új motorkerék
pár, 33.676 kom plett hálószobaberendezés, 6701 kom plett ebédlő
berendezés, 22.515 ezüst evőkészlet, 11.271 női kelengyevászon, 
43.991 komplett konyhaberendezés, 2103 új Singer-varrógép, 322 
új kerékpár, 11.302 férfi aranyóra, 24.691 női aranyóra, 28.321 száz 
liter soproni vörös bor, 35.587 hatszemélyes mokkakészlet. — Ki
sebb nvereménvekkel a következő számokat húzták ki: 1676, 225S, 
2526, 2819, 4606, 4716, 5431, 5494, 6212, 6658, 7875, 8744, 9783, 10.064,
11.701, 11.737, 12.122, 12.704, 14.927, 15.132, 15.119, 15.202, 16.515, 17.656,
18.466, 19.166, 19.774, 20.630, 20.771, 21.677, 21.912, 22.214, 22.454, 24.204,
24.246, 24.582, 24,967, 25.259, 25.970, 26.082, 26.282, 26.580, 27.206, 27.514,
28.447, 29.207, 29.266, 30.272, 30.421, 30.438, 30.480, 30.575, 30.724, 30.791,
31.581, 31.651, 32.856, 33.845, 34.160, 34.385, 34.701, 34.751, 35.117, 35.846,
36.212, 37.931, 38.316, 39.838, 39.771, 40.599, 41.302, 41.305, 41.827, 41.910,
42.590, 44.854, 45.414, 45.636, 46.798, 46.834, 47.520, 47.568, 48.259, 48.362,
48.628, 49.405, 49.904. — A  nyerem énytárgyak után érdeklődni lehet 
S z é k e l y  G é z a  nyom datulajdonos úrnál (Sopron, Várkerület 
66. sz.) Telefon 394.



ANGELIKUS
EPISKOLA

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

Felelős szerkesztő és kiadó:

KRUG LAJOS
a dunántúli egyházkerületi 
és országos evang. tanító- 

egyesület elnöke.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, 
ÚGYSZINTÉN AZ ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI 
DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- 

JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK.

♦ ♦ ♦ ♦

XXXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 
1926. É V I  M Á J U S  H Ó

Előfizetési ára : egész évre 60.000, félévre 30.000 K

■

RÖTTIG-ROM WALTER NY0MDA-RÉS2 VÉNYTÁRSASÁG, SOPRON.



Szerkesztői üzenetek.
Ha kartársainknak egy részét nem is lehet kimozdítani közömbösségük 

puhára vetett vackából, kétségbe esnünk nem szabad, mert vannak hála Istennek 
olyanok is, akik helyettük cselekesznek és áldoznak. Hogy minden jóérzés kiveszett 
sokból és még csak pirulni sem tudnak azon, hogy a legtöbb esetben sokkal 
szűkösebb körülmények közt tengődő bajtársak még a rájuk eső teherrészt is 
vállalják, ha van arcuk hozzá, hogy még ilyen nélkülözések és kínos lemondások 
árán is hozott áldozatot elfogadnak, az mindenesetre elszomoritó és bizonyos, hogy 
a tanítói névre ezek a kazárlelkü egoisták nem is méltók! Sajnálattal kell 
megállapítanom, hogy igen sok kartárs elfogadja ugyan lapunkat, de az előfize
tésről megfeledkezik. Legalább küldenék vissza, akkor tudnánk hányadán vagyunk 
velökj Valóságos acélfürdő lelkemnek azért azután azoknak a derék, becsületes 
tanítótestvéreknek a viselkedése, akik szívük sugallatát követve, anyagi támo
gatással sietnek az Ev. Népiskola segítségére. Minden kommentár nélkül közlöm 
a következőket: lapfenntartásra küldött Kemény Péter Nyíregyházáról 100.000, 
Dankó Samu Szaivasról 50,000, Polster Eezső Levélről 50.000, a szepetneki ev. 
iskola 40.000, Schöpf Ernő Murgáról 40.000, Schmähl Lajos unokája, Péter 
Valéria Hartáról 40.000 koronát. — Ebből minden önmagát kiközösítő, ugyne 
vezett evangélikus és kiakasztott cégtáblája szerint tanítómesterséget űző 
atyánkfia kiszámíthatja, mennyit is fizettet ő másokkal maga helyett . . .  És 
ha egy kicsit magába száll, még megtérhet!

Ce g l é d .  Ha rólatok esik szó, költő szeretnék lenni, hogy méltókép zeng
hetnék a ti arnnybafoglalt szívetekről. Nektek csak hallanátok kell valami életre 
való, szép eszméről és azonnal fellobban a ti áldozatos tűzetek. Lám, Szombath 
Ernő ideája az „Üdülőházról“ nálatok azonnal visszhangot keltett és azután 
1,000.000 K alakjában Sopronba érkezett. Kivánságtok szerint elhelyeztem. Ezzel 
a kérdéssel majd bőven foglalkozunk közgyűlésünkön. Másik küldeményetekről 
majd a jövő számban.

K a p i  G y u l a  síremlékére szépen folynak be az adományok. Követendő 
példát mutat a középvasi egyházmegye derék tanítósága. Ez a 38 tagból álló 
egyesület újabban 1,248.000 (a múlt évivel együtt 2,448.000) K-t gyűjtött 
és küldött be erre a célra. Ez a tény már maga beszél. Itt külön dicséret már 
nem fokozhatja az érdemét. K e m é n y i  P é t e r  Nyíregyházáról egy műkedvelői 
előadás jövedelméből 100.000, H a j t m á n s z k y  Ká l má D Geszterédről 50.000, 
C s a t á r y  K á l m á n  Pogányszentpéterről 25.000, G e r g e l y  F e r e n c n é  és 
K a k a s  I r é n  Pápáról 20—20.000, a Tolna-Baranya-Somogyi Tanitóegyesület 
280.000 é s K r u t z l e r  J á n o s  Báliról 25.000 koronát juttatott hozzám. Eddig 
tehát Kapi Gyula síremlékére 18,210.000 korona folyt be. Ezzel kapcsolatosan 
felkérem az egyesületi elnököket, szedessék be a fejenként kirótt 20.000 korona 
járulékot azok részéről, akik még eddig nem tettek eleget önként vállalt kötele
zettségüknek és küldjék be azonnal hozzám!

B u d a p e s t .  A tantestületnek valóban szívet gyönyörködtető szép maga
tartásáról majd a júniusi számban emlékezem meg. Ugyanezt üzenem a Soproni 
Magyar Férfidalkörnek is!
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A Magyar Tudományos Akadémia és a
tanítóság.

Negyedszázaddal ezelőtt Wodíáner báró a M. T. Akadémiánál 
alapítványt létesített két olyan elemi iskolai tanító jutalmazására, 
akik munkásságukkal erre különösen érdemesek. Minthogy a Wodiá- 
ner-alapítvány tőkéje a magyar korona értékének devalvációja foly
tán úgyszólván semmivé lett, a M. T. A. egy előkelő szép gesztussal 
az örökhagyó helyébe lépett és saját bevételeiből jutalmazza ezentúl 
az ország legkiválóbb és arra legérdemesebb tanítóit. Az Akadémia 
jutalmát az idén első ízben osztották ki, és mint egyhangúlag és első 
helyen kitüntetett, Krug Lajos nyitja meg azok sorát, akiket az Aka
démia a legmagasabb elismerés babérágával díszit fel. Április 26-án, 
d. u. 5 órakor az Akadémia összes ülésén, adta át Berzeviczy Albert 
elnök, rendkívül szép beszéd kíséretében Krug Lajosnak a jutalmat, 
hangsúlyozván, hogy ezen első alkalommal különösen rá kíván mu
tatni arra a tényre, hogy az Akadémia teljes megértéssel és együtt
érzéssel kiséri a népművelés kiváló munkásainak önfeláldozó fárado
zásait az elemi oktatás körül és midőn az ország legjelesebb tanítóját 
kitünteti, egyúttal köszönetét, elismerését, nagyrabecsülését és rokon- 
szenvét akarja kifejezésre juttatni a magyar tanítóság egyetemével 
szemben.

A jutalom átvétele után Krug Lajos társa nevében is a következő 
nagyhatású beszéddel válaszolt:

Nagyméltóságú Elnök Úr! Kegyelmes Uram! Csordultig telt szív
vel, alázatos fővel állok a Magyar Tudományos Akadémia magas 
Színe elqjtt. Midőn a legfényesebb elmék és a legnemesebb szívek e 
templomának küszöbét átlépem, lélekben előbb levetem sarúimat, mert 
előttem is fellobban, mint egykor Mózes előtt, a csipkebokor misztikus 
lángja és egész lényemet áthatja az a térdre késztető tudat, hogy ez 
a hely, amelyen állok, szent hely. Keblemben hálaérzelmek rajza
nak és a befelétekíntésnek, a magábaszállásnak ez emelkedett percei
ben oltárt építek, hogy bemutassam hálaáldozatomat ama férfiú szel
lemének, aki fenkölt lelkének egy ihletett pillanatában meglátta azt 
a területet, amelynek megművelése minden hazája jövőjéért aggódó 
igaz magyarnak, elsőrendű kötelessége. Messze távlatokba tekintő 
szeme előtt talán pálmaligetes délibábként lebegett gyönyörű álom
képe: a tudatlanság homályából, a maradiság és tespedés gyilkos si
vatagából a műveltségnek éltető, áldást fakasztó oázisára elvezetett 
boldog magyar nemzet képe.

És ennek a nagyszívű férfiúnak, ennek a kivételes elmének örökét 
átvette és megértő, szerető gonddal tovább fejlesztette a Magyar 
Tudományos Akadémia, hogy ezáltal a gondolatnak tartalmi gazdag
ságát öregbítse, az elismerésnek, a jutalomnak értékét fokozza és 
éles világítású reflektorként rávesse tekintélyének fénykévéit azon 
megdönthetetlen igazságra, hogy az általános népműveltséghez az út 
a  népiskolán vezet át s hogy annak legfontosabb tényezője a sokak

I
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által még mindig meg nem értett és érdeme szerint éppen azért nem 
is méltatott, igénytelen tanító.

Azzal, hogy a Halhatatlanok e fényes Gyülekezete a nemzet nap
számosainak szürke tömegéből kiemel egyeseket — akiknek egyéb 
érdemük nincs, mint az, hogy dolgoztak és a rájuk bízott tálentumok- 
kal legjobb tudásuk szerint és hűségesen sáfárkodtak —, leveszi a 
hályogot az elfogultság vakságában szenvedők szeméről és megnyitja 
füleit azoknak, akik lelki süketségükben sohasem hallják a keblünk 
mélyéből feltörő panaszos sóhajokat. így tudja meg azután a fel
figyelő társadalom, hogy a tanító nélkülözhetetlen kultúrelem és a 
verejtékes munka martírja; hogy az embereknek ama fajtájához tar
tozik, akik nem megélnek az eszmékből, hanem meghalnak, ha kell, 
értük és meghalnak, hogy azoknak életet adjanak. — Azért oly fen
ségesen szép a tanítói hivatás, de azért is, mert egyúttal főpapi is!

A nép nevelője csorgatja a nemzet üres serlegébe rajongó szere- 
tetének, fanatikus hitének megszentelt olaját: lelkét! ő ’egy magasabb 
rendeltetésnek kiszemelt eszköze. Ott ül ő is, a többiek közt észre
vétlenül a honszerző népnek láthatatlan szövőszéke mellett és bo
gozza fáradhatatlan kézzel egy újabb évezredes létnek széttéphetetlen 
szálait. Őrségre kirendelt katona ő, aki vésszel-viharral dacolva ott 
áll rendületlenül a nemzet jövőjének kapujában. Talán feszítő vas a 
Végzet kezében, amellyel az a jelen sivár állapotát sarkaiból kifor
gathatja és a magyar glóbuszt régi helyzetébe ismét visszazökkentheti. 
— A tudomány aediljei innen a sella curulis megközelíthetetlen ma
gasságából alátekintve észrevesznek és magukhoz felemelnek két sze
rény munkást, mert magvetőket látnak bennök, akik elesettségünk e 
gyászos napjaiban a hitnek, bizalomnak, reménynek, a régi nagyságot 
olthatatlánúl szomjúhozó és a gyehenna tűzével perzselő vágynak, de 
az erőgyűjtésnek és leszámolásnak magvait is hintik a csüggfedt lelkek 
barázdáiba és akik mindennapi búzgó imájukban azért ostromolják a 
Mindenható trónusát, hogy ez a vetésük egykor szárba szökhessen, 
kalászba borulhasson.

Nagyméltóságú Elnök Úr! Úgy érezzük, nem magunkban állunk 
itt, hanem mellettünk és körülöttünk felsorakoznak most sorstársaink
nak százai és ezrei, hogy kitüntetésünk dicsőségében osztozkodva, 
hódolatteljes tiszteletüknek és mélységes hálájuknak kifejezést ad
hassanak. — Felsorakoznak, hogy újból elkötelezzék magukat és egy 
újabb szent fogadalommal és annak becsületes betartásával méltókká 
legyenek e magas kitüntetésre a jövőben is.

Mi magyar tanítók hívek maradunk tradicióinkhoz és olyan esz
ményi célt tüzünk magunk elé, melyért küzdeni nemcsak kötelesség, 
de dicsőség is és amelynek elérése minden harci babérnál szebb és 
kívánatosabb földi jutalom. Azért agyunknak minden kitermelhető 
gondolata, lelkesedő szívünknek minden dobbanása, minden megren
dülő idegsejtünk csak egy lebírhatatlan, kemény akaratban csúcsosod- 
hatik ki: törhetetlen hittel csüngeni a biztosan bekövetkező magyar 
feltámadás diadalmas gondolatán; — elvezetni ezt a hányatott, kál
váriát járó szerencsétlen népet a megdicsőülés felé, és a sokat han
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goztatott kultúrfölény megszerzésével visszadni a nemzetnek megint 
mindazt, amit balszerencse és ármány elragadott tőle! Isten minket 
úgy segéljen!

Ebenspanger János, a magyar Kehr.
Irta: Knábel Vilmos.

Lapunk februári számában Koller István barátom hálateljes szív
vel emlékezik meg porában is áldott emlékű tanítómesterünkről, 
Ebenspanger János felsőlövői tanítóképezdei főnökről. Igaza van, 
amikor azt írja, hogy minden tanító hálával és szeretettel gondol visz- 
sza arra, amit Ebenspangertól tanult és vitt ki az életbe. Nem is múlik 
el vakáció anélkül, hogy a szülőföldre és az alma mater bűvkörébe 
visszavágyódó kis csapat ne foglalkozna az ő eszméivel. Igaz, hogy 
ott ma talán az érvényesülési vágy kicsinyíteni igyekszik Ebenspanger 
munkáját, de hisz az természetes is, mert a hiencek e nagy fia hű 
maradt Wimmer szelleméhez és feltétlenül a magyarság ügyét szol
gálta. De a kicsinyelés csak szóban sikerül, a valóság az, hogy Eben
spanger szelleme él növendékei lelkében. Erre vall legalább szerin
tem egy Wienerneustadtban megtartott, osztrákká átformáló, tanítói 
tanfolyamon elhangzott azon nyilatkozat, hogy a lövőiek paedagógiai 
felkészültség dolgában nem maradtak el az osztrákok mögött. A ke
gyelet és hála indít engem is arra, hogy Ebenspanger nevelő és tanítói 
munkájával foglalkozzam, mely ime majd negyedszázaddal halála után 
még mindig irányítólag hat volt növendékei munkásságára. Jól tu
dom, hogy gyenge vagyok munkásságát a maga teljes értékében mél
tányolni és jellemezni, de miután szülőházam lakása szomszédságában 
állt és mindennap érintkezhettem is vele, továbbá, mert könyvtára és 
jegyzetei egy részét özvegye nekem adta át, sok adatot szolgálhatok 
egy esetleges behatóbb jellemrajzhoz.

Ebenspanger 1872-ben tanulmányozta Németországban a tanító- 
képezdék szervezetét. Különösen Kehr képzője és paedagógiai elvei 
ragadták meg figyelmét és ösztönözték követésre. Midőn 1877-ben 
Felsőlövőre került, a képezdét már teljesen Kehr tanítása szerint 
szervezte. így szigorúan megkövetelte a tanítóképzőbe lépőktől a 
négy középiskola tényleges elvégzését. Még az én képzős korom
ban sem ismerték Felsőlövőn a felvételi vizsgát. Már a gim
názium és reáliskola 1.—2. osztályában kötelezte a majdan kép
zőbe lépőket, hetenként kétszer, énekórára eljárni. A középiskola
3.—4. osztályába járók, az ú. n. praeparandisták, pedig éneken kívül 
hegedű- és zongoraoktatásban is részesültek. Az ének- és zene órákon 
érintkeztek aztán a praeparandisták a képzősökkel, kiktől férfias ko
molyságot és ügyszeretet tanulhattak. Ezzel szemben Ebenspanger 
keresztül vitte, hogy a tanítóképzőbe készülők már a középiskolában 
tandíjmentességet, avagy legalább tekintélyes tandíjkedvezményt él
vezzenek. A tanítóképző négy évfolyama kombinálva volt a gimná
zium felső osztályaival, úgy, hogy ugyanazt az anyagot kellet végez-
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niök latin és görög nyelven kívül. Hogy ez csak emelte a kikerülő 
tanítók képzettségét, azt hiszem kétségen felül áll. Igaz, hogy a lövői 
képezdésznek jóval nagyobb lett a heti óraszáma, mint bármely más 
intézetbelíé, de az Ebenspanger által beléoltott rózsás néptanítói jövő 
reményében jó kedéllyel végezték a testet-lelket megerőltető heti 40 
óra munkáját. Ebenspanger helyzete ezen szervezet mellett igen ne
héz volt, mert az újabb áramlat inkább a középiskolának kedvezett 
és mindinkább háttérbe igyekezett szorítani a tanítóképzőt. Atyai jó
indulata, lelkes odaadása és meggyőző érvelése azonban mindig győ
zött a bizottsági gyűléseken. így sikerült a tanítóképzőt oly magas 
színvonalra emelnie, hogy a mai öt osztályú sem haladja talán felül.

Nézzük most röviden tanítási módszerét egyes tantárgyaknál. 
Előre kell bocsátanom, hogy a földrajztanítás volt egyik kedvenc tan
tárgya. E téren messze megelőzte korát. Ha németnek születik, bi
zonyára mint az Arbeitsschule egyik megindítóját emlegetnék ma, de 
ő bizony csak szerény magyar paedagógusnak született, kinek hír
nevét, akár sírját, a feledés moha lepi be. Az ő földrajztanításá
hoz térkép nem kellett. Egy láda homok, néhány pamutfonál és pa- 
pirkarika volt az egész felszerelés. Hej, milyen pompás domború tér
képek keletkeztek és mily örömest dolgoztak rajta a kis iskolások. A 
mintázást nyomban követte a táblán való rajzolás és ezek alapos meg
értése után a térképen való bemutatása. Ha így folyt volna a föld
rajztanítás széles e hazában, akkor nem maradt volna a földrajz
oktatás gyermekkinzási eszköz és a háború alatt minden bakánk ér
tette volna az ellenséges állások felvázlatozását is. Követőit e téren 
még ma is megismerhetjük, mihelyt ezek tantermébe lépünk. Ott fog
juk találni a falon az illető község vázlatos térképét. A kiindulás 
ugyanis mindig a szülőföld. Ismernie kellett a tanulóknak a község 
minden egyes házát, patakját, dombját, növényét, a nép foglalkozását, 
mondáit, történetét stb. És mindezeket oly érdekesen, oly közvetlenül 
tudta elmesélni, hogy ez a leendő tanítókra is kihatással volt. Any- 
nyira szakember volt különben e tekintetben, hogy Magyarország vár
megyéi írásban és képben című könyvsorozatban vele és nem valami 
földrajztudóssal íratták meg és vázlatozták Vasvármegye lejtősödé- 
sét. Az ő tanítványaiból kerültek ki többek között a hienc nép leg
alaposabb ismerői, kik népköltészeti és néprajzi cikkeikkel a külföl
dön „Oberschützener Schule“ néven ismeretesek. Sétaközben, kirán
dulások alkalmával sohasem mulasztotta el egy-egy virág, rom, for
rás stb.-hez magyarázatait fűzni, úgy, hogy Lövő vidéke a maga szép
ségével, történelmi múltjával mélyen belevésődött tanítványai szívébe. 
A  ragaszkodást a szülőföld rögéhez aztán mesésen fel tudta használni 
a hazaszeret érzelmének felkeltéséhez és ápolásához.

E helyen kell megemlítenem, hogy ő szervezte Felsővas turista
egyletét is és tanítványai segítségével sem időt, sem fáradságot nem 
kímélve, jelezte hegyen-völgyön keresztül a turistautakat. Messze 
vidékről érkeztek az idegenek, kiknek kalauzolására mindig beosztott 
egy-egy növendéket. Magam is több ízben kalauzoltam magasrangú 
tisztviselőket, egyetemi tanárokat és írókat, kikkel, nem tudván kik,
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útközben elvítatkoztam paedagógiai elvekről vagy napi kérdésekről. 
Utána persze Ebenspangernél kellett az idegen előtt vallott nézetet 
leadni és megindokolni. Ha észrevette, hogy valamelyik tanítványa 
behatóbban érdeklődik valamely eszme mibenléte iránt, szívesen bo
csátotta még saját könyveit is rendelkezésére.

Nagy gondot fordított azonkívül a magyar nyelv oktatására is, E 
tekintetben a határszélen apostoli hivatást töltött be, A tanári kar 
nagy része külföldi vagy erdélyi szász volt, kik bizony nem igen sajá
tították el a magyar nyelvet, miért az intézetek sokszor pángermán 
hírbe kerültek, Ebenspangernek kellett ezt a csorbát kiköszörülnie 
beható és következetes magyar nyelvoktatással. Módszere indirekt 
volt, mert először németül vette át az anyagot és csak azután fordí
totta magyarra. Tanárkodása vége felé azonban már különösen a 
földrajzoktatásnál a direkt módszerre tért át, A magyar nyelven való 
oktatást akkoriban még holmi butításnak tartották és Ebenspangernek 
e kérdésről az újvidéki „Neue ung. Schulzeitung“-gal, ki szintén nem 
megfelelőnek és eredménytelennek minősítette, kemény hírlapi csatája 
támadt, Rückertet idézi neki, aki azt írta: „Sprachkunde, lieber Sohn, 
ist die Grundlage allen Wissens!" Hogy a bácskai svábság között mi
ért eredménytelen az oktatás, annak magyarázatát abban véli fel
találni, hogy a tanítóknak nincsen helyes módszerük és hogy hiányzik 
náluk az ügyszeretet is. Még egy másik okát is adja, mely napjaink
ban is helytálló, hogy t, i, a német faj materialisztikus és egoisztikus 
gondolkozású. Folytatom a német cikket szószerinti ,,Der Deutsche 
hängt an seiner Scholle, weil sie eben die seine ist. Er liebt seine 
Heimat, weil durch Gewohnheitsmacht ihm diese lieb geworden ist. 
Ein idealer Patriotismus, wie ihn z, B, die Polen bekunden, ist von den 
Deutschen nicht zu erwarten," (A német azért ragaszkodik rögéhez, 
mert saját tulajdona. Szereti szülőföldjét, mert a megszokás hatalma 
kedvessé tette. Ideális hazafiság, mint amilyen pl, a lengyel nép 
erénye, németjeinknél el nem várható,) Levonva ezekből a tanulsá
got, felhívja a tanítókat, hogy már a gyermekekből árú t önzést kiirtsák, 
hogy úgy egyengessék az útat az igazi, benső hazaszeretet felé. Nem 
titkolta azonban, hogy a nyelvoktatás egymagában mégsem teszi a 
németet magyarrá, mert ha az érzelembeli magyarosítás meg nem 
előzi, úgy gyűlöletessé válik a nyelv, E cél elérésére dolgozta át a 
Haester—Richter-féle német olvasó- és tankönyveket, melyekbe szá
mos magyar történelmi epizódot, mondát és általa fordított avagy írt 
magyar tárgyú költeményt vett fel. Élvezettel forgatom ezen népisko
lai tankönyveket és összehasonlítva a mai elég szépszámú német tan
könyvvel, azt kell megállapítanom, hogy olyan gyermekies egyszerű
séggel és mindamellett jó németséggel eddig tankönyvíró könyvet nem 
írt. Valahogyan úgy érzem, hogy Ebenspanger beleélte magát a gyer
mek lelkiválágába, míg mai íróink csak a kathedráról dirigálják tanít
ványaikat a modern felfogás örve alatt. Mindenkinek, aki német
nyelvű tankönyv megírásának gondolatával foglalkozik, mely hivatva 
legyen magyar érzelmet is fakasztani, Ebenspanger könyveit kell min
tának választania. Nem is létezik jóformán olyan, melybe az ő olvas
mányaiból ne vettek volna fel legalább egyet-kettőt.
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A magyarosítás ügyét szolgálta az ő kétnyelvű „Volksschule — 
Népiskola“ című hetenként megjelenő tanügyi lapja is. Lapja pro- 
grammját a III. évfolyam második negyedében így közli: „Német
nyelvű tanügyi lapnak Magyarországon csak akkor van létjogosult
sága és csak akkor működhet áldásthozóan, ha közvetítőként lép fel 
a magyar haza és az egész németországi iskolavilág (Schulwelt) kö
zött. Ezen célra nem alkalmasak a Bach-aera húsos fazékjai után 
óbégató pángermán német lapjaink, hanem azok, melyek a körülöttük 
.tavaszi pompában fejlődő magyar kultúrát látják, támogatják és a 
külfölddel megismertetik. Ez az önérdek nélküli hazafiság lapunk új
bóli megjelentetésének egyik főrúgója." Körülbelül tíz éven keresztül 
teljesítette a lap e hivatását és az ingyenes „Néptanítók Lapján“ kívül 
tán ez volt az ország legelterjedtebb tanügyi lapja. De nemcsak a 
belföldön, hanem a külföldön is szívesen látott volt, mert a III. év
folyam egy statisztikája szerint 37 külföldi lappal állt csereviszony
ban, melyek sok cikket át is vettek, bizonyságúl annak, hogy Eben- 
spanger gárdája írói és paedagógiai készültség dolgában felvehette a 
versenyt a külföldi tanítókkal. Majd minden egyes számban találunk 
magyarnyelvű mintatanítást, különösen a helyes igeragozás használa
tára, mert Ebenspanger szerint az ige használata tárggyal avagy tárgy 
,nélkül okoz a németnek nehézséget. A németben egyforma ugyanis a 
ragozás: ich schreibe és ich schreibe den Brief-nél, míg a magyarban 
ez: írok (tárgynélkül) és írom (tárggyal, pl. a levelet). Még ma is ez 
okoz német gyermekeinknél nehézséget és csakis a ragozás megértése 
után fog magyarúl helyesen beszélni. Itt meg kell jegyeznem, hogy a 
milléniumi évben egy németországi tanár a vele való érintkezés után 
fellelkesítve, megtanulta a magyar nyelvet.

Fontos hivatást töltött be lapja a külföld felvilágosítására nézve 
is. A Németországot járó szász diákok elárasztották a sajtót olyan 
hírekkel, hogy nálunk a németséget elnyomják és erőszakosan elma
gyarosítják. Ezen híreket megcáfolandó, lapja 1887-iki évfolyama a 
következő statisztikai adatokat közli: A németek lakta vidékek 60 
képviselőt választottak kormánypárti programmal, 6 mérsékelt ellen
zékit, 13 szélső ellenzékit és 9 magyarellenest. Az utóbbiakat kizáró
lag az erdélyi szászok küldték fel az országgyűlésre. 1886-ban 416 
magyar lap mellett megjelent 160 németnyelvű, holott 1870-ben még 
csak 51 németnyelvű volt. Hozzáfűzi, hogy, ha a külföld tudná, hogy 
ezen nemzetiségű lapok izgatások ellenére is élvezik a magyar sajtó 
szabadságát, úgy alig hiheti el a nemzetiségek elnyomatásáról szóló 
mesét. Végzi ezen adatok felsorolását így: „Az Úr tanítványa pedig 
mondá: Itt jó lakni, jer építsünk lakást!“ Bárcsak ma is támadna 
Ebenspangerünk, ki oly hathatós szószólója lenne szerencsétlen ha
zánknak a külföldön.

Hogy tanítványai az írás művészetét elsajátítsák, 1878-ban meg
alakítja a Wimmer-önképzőkört, melynek tárgyalási nyelve a magyar 
lett. Egész élete végéig személyesen vezette az önképzőkör gyűléseit, 
hol igen sok tanítványa nyert buzdítást és útmutatást a toliforgatás
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hoz. A kör fennállásának huszonötéves évfordulóján, 1903-ban, engem 
ért az a ritka kitüntetés, hogy az ifjúság nevében üdvözölhettem.

Felejthetetlen maradt rám nézve az a pillanat, mikor könnyes 
szemmel köszönte meg a megemlékezést és Wimmer szellemét idézve, 
felhívta az ifjúságot kitartani mindhalálig az ősök hite és hazaszere
tete mellett.

A lövői temetőben nyugszik Ebenspanger, a magyar Kehr, ki híven 
őrizte Wimmer örökségét: a hithüséget és a hazaszeretetet. Kegyele
tünk és hálánk jeléül 1914-ben koszorút helyeztünk sírjára, de azóta 
mintha a feledés moha lepné be. Meg is változott sírja körül minden. 
Közönyösen nézik az idegenek a magyarnyelvű sírkőfelíratot, s ott 
maradt tanítványai sem mernek ma közösséget vállalni eszméivel. 
Teste porlad bár, de szelleme él s előbb vagy utóbb ismét diadalmasan 
fog bevonulni felszabadúlt népe szívébe!

Tanítóegyesületeink figyelmébe!
A Magyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetségének hús

véti ülésén a következő javaslatot nyújtottam be:
1, Keresse meg a Szövetség Magyarország hercegprimását, vala

mint az összes felekezetek püspökeit, felügyelőit, gondnokait, szóval 
egyházi főhatóságait aziránt, indítsanak együttes mozgalmat a minisz
tériumban, hogy:

a) A tanítói és kántori javadalom méltányos százalék alapján 
különíttessék el, a kántori pedig a tanítói javadalomba bele ne számít
tassák.

b) A változott viszonyok folytán az egyes termények és termé
szetbeni járandóságok közötti arányeltolódásokra való tekintettel új 
egységértékelés rendeltessék el a járandóságok kifizetésekor érvényes 
helyi átlagárak figyelembe vételével.

c) A tanítóság mentesíttessék a gazdálkodás gondjaitól és összes 
járandóságait közvetlenül az államtól kapja, hogy függetlenül és lelki
ismeretesen végezhesse népnevelői hivatását.

d) A nyugdíj járulékok ne az iskolafenntartó egyházakra hárít- 
tassanak, hanem közvetlenül az állami adóval fizettessenek.

2. A Szövetség elnösége már most hívja fel a kultuszminiszter úr 
figyelmét arra, miszerint félő, hogy a tanítóságot a sok keserűség és 
méltatlan elbánás a politizálásra fogja kényszeríteni, ami kiszámít
hatatlan következményekkel járna a népoktatásra.

Hogy eme javaslatomnak mi sorsa lett, nem tudom, mivel a gyű
lést itthoni kántori funktiók miatt be nem várhattam s így javaslatom
nak egyes pontjait bővebben nem is indokolhattam. Tekintettel azon
ban arra, hogy a státusrendelet sérelmeinket nem orvosolta, célszerű
nek találom ezen javaslatomat itt publikálni, hogy a most következő 
gyűléseinken azt az egyes tanítóegyesületek tárgyalva, kiegészítve 
illetékes egyházi főhatóságunk útján a maga helyére juttassák.
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Csak a következőket kívánom ezzel kapcsolatban megjegyezni:
Lelkem mélyéből meg vagyok győződve arról, hogy ha az összes 

felekezetek egyházi főhatóságai, különösen pedig a római katholikus 
főpapság oly felemelő gonddal és őszinte lelkiísmerettel kezeli a kán
tori javadalom kérdését, mint azt teszem Kapi Béla püspök úr Öméltó
sága, akkor egy közös, nagy és komoly akció előtt a kormánynak fel
tétlenül meg kell hajolnia. Mert kit képviselnek ezek a puritán fő
méltóságok? Nem az egész nemzetet?! Hát csak nem helyezkedik 
szembe a kormány az összes felekezetek főhatóságaival, mikor maga 
is meg van győződve annak igazáról!

Alapjában véve ma pesszimista vagyok. De ennek a közös ak
ciónak a sikerében feltétlenül optimista!

Nem tartozom azok közé, kik sohasem elégszenek meg avval, amit 
az állam a tanítóság helyzetének javítása érdekében tett. Nem vagyok 
telhetetlen. Készséggel elismerem, hogy mint tanító jelentős lépéssel 
jutottunk oda, hogy azt mondhassuk: a fennálló körülményekhez ké
pest az állam eléggé méltányolta kívánságainkat. Mert mégis csak 
nagy szó, hogy a VII. fizetési osztály megnyílt, ha nem is egészen és 
nem az összesség számára egyszerre. Csak türelem és testvéri össze
tartás és lassan megérik az egész! Ezt dicshimnuszt azonban csak a 
tanítóság mondhatja, a kántorság nem. Mert amily mértékben emeli 
a tanítót, oly mértékben nyom^. vissza a kántort. S ha eddig számon- 
tartottuk sérelmeinket s első helyén sorakoztattuk fel a tanítóiakat, 
most az első legyen a kántori s az azzal kapcsolatos természetbeniek 
igazságos és méltányos értékelése. Mit érünk a VI. fizetési osztályba 
való jutásunk jogosságának hangoztatásával, amikor a felekezeti kán- 
torságnak oly mérhetetlen sebei vannak. Azért javaslatomban csakis 
a mi speciális bajainkkal foglalkozom. Semmiképpen sem nyugod
hatunk bele az értékegységnek 348.000 kor.-ban való megállapításába. 
Ha már fenn kell tartani az értókegységrendszert, akkor joggal köve
telhetjük, hogy az igazságos és méltányos legyen. Most pedig éppen- 
séggel nem az. Mert mit is jelent az értékegység megszületésekor 
alapúi vett 2500 koronás búza, 1800 koronás rozs és 2200 koronás 
tengeri? Azt, hogy a rozs a búzaár 72%-a, a tengeri 88%-a, az árpa 
pedig a maga 1900 koronájával a búzaár 76%-a. A többiekről nem is 
szólok. Hát kérem ez az arány volt, nincs és egyhamar nem is lesz. 
Akiknek pl. rozs képezi a főterményt, a régi arányos árat hiába vár
ják, mert ma arra nincsen fogyasztó, nem lévén katonaság. Kivitel 
szempontjából csak a búza jön számításba. Amikor ma vidéken a 
búza ára 370.000 és 380.000 koronára emelkedett, a rozs még mindig 
az őszi paritásnál tart s nem kapható érte több, csak 210.000 korona. 
Az értékegységnek 348.000 koronában való megállapítása 250.000 
koronás rozsot, 306.000 koronás tengerit és 264.000 koronás árpát 
jelent, nem is szólva a 6960 koronás borról! Ez a megállapítás két
szeres igazságtalanság, mert a mai árakat sem fedi és mert nem az 
akkori átlagárakat veszi figyelembe, amikor a tanítóság általában a 
természetbenieket kapja. Kardoskodnunk kell tehát amellett, hogy az 
állam minden év augusztus 1 és november 30 közötti vidéki átlagárak
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alapján új értékegységelést rendeljen el a pénzügyigazgatóság útján 
s ehhez mérten utalja az államsegélyt a következő évre. — Ezt cé
lozza javaslatom b) pontja is.

Javaslatom c) pontjára a következőket jegyzem meg: Lelkiisme
retes és gondos tanító ma már nem gazdálkodhatok anélkül, hogy vagy 
az iskolája, vagy a tárcája meg ne sinylené. A tanítási idő annyira 
meg van nyújtva s ez alatt oly sok munkát találhat (sőt kell is 
találjon, különben a VII, fizetési osztálynak fuccs!), hogy örülnie kell, 
ha ezekre kellőképpen elő tud készülni. Mire átnézi (csak átnézi!!) 
naponként mindazokat, melyek nélkül ma a tanító sem az iskolában, 
sem az életben meg nem állhat, hol marad idő arra, hogy a gazdasága 
után is nézhessen? Aki pedig szellemiekkel akar foglalkozni, annak esz
meköre kell, hogy mentes legyen a gazdálkodással járó ezerféle gond
tól és kellemetlenségtől, A nyári szünidő pedig nem is annyira pi
henő, mint előkészítő és továbbképző ideje a mai modern tanítónak. 
Ha ettől is megfosztjuk magunkat, akkor idegrendszerünk úgyis előbb- 
utóbb megroppan!

Mozgalmat kell tehát indítanunk aziránt, hogy az állam szedje 
be az iskolafenntartótól a tanító javadalmának értékét, mi pedig min
den hónapban kapjuk meg az államtól közvetlenül összes fizetésein
ket, Hogy ez mit jelent a tanító függetlensége és tekintélye szem
pontjából, fejtegetnem teljesen fölösleges. És miért ne lehetne ezt 
nálunk megcselekedni, mikor ez jegyzőéknél már egy bizonyos for
mában megvolt.

Most még csak néhány szót fűzök javaslatom 2. pontjához, a ta
nítók politizálására vonatkozólag. A méltatlan elbánás nagyon rossz 
tanácsadó! A Szövetség gyűlésein sajnálattal tapasztalom, mind han
gosabb lesz a vélemény aziránt, hogy a tanítóság tevékeny részt ve
gyen a politikában s ezáltal véli elérni azt, hogy sérelmei orvosol- 
tassanak. — Hát én meg azt mondom, a jó Isten mentsen meg min
den épelméjű tanítót a politizálástól s a tanítóságot általában a poli
tikában való részvételtől! Nem vonom kétségbe, hogy nagyot bukfen
cezne egyik-másik képviselő úr s esetleg egyik-másik párt is, ha a 
tanítóság úgy támogatná, mint ők bennünket! A tanítóság azonban 
nem tagadhatja meg önmagát; ideálisan gondolkodott és cselekedett 
a múltban s így most is sok sérelme és fájdalma mellett első kell, 
hogy legyen a tanügy.

Azonban ehelyütt is kérem illetékes egyházi főhatóságunkat, hogy 
alkalmas időben négyszemközt hívja fel ezen mozgolódásra a kultusz
kormány figyelmét s értesse meg vele, hogy ezen mily egyszerűen 
lehet segíteni: igazságos és méltányos elbánással.

Majos, 1926- április hó.
Grieszhaber Endre Henrik

isaz a ó tani ó.
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Komjáthy Jenő.
Irta: Koller István, áll polg. isk. tanár (Sopron).*)

'y  (Folytatás.)

Budapest után pár éven át otthon maradt Balassagyarmaton a 
szülői házban és Luby Sándorral együtt egy rövid ideig fennálló, ma
gas nivójú irodalmi folyóiratot szerkesztett ,.Röpke Ivek“ címen, 
amelynek munkatársai voltak: Reviczky, Rudnyánszky, Koroda Pál, 
Jakab Ödön, Denge János, Thallóczy, Majtényi Flóra stb. Ezidőben 
tette le Budapesten a polgáriskolai tanári vizsgát s 1880-tól fogva 
Balassagyarmaton polgáriskolai tanári állást töltött be. 1882-ben meg
nősült; elvette az iskola egyik nagyműveltségü, finomlelkületü tanár
nőjét: Márkus Gizellát. Benne megtalálta azt a nőt, aki megértette 
őt, támasza volt, vigasztalta s ha semmiben, de ebben a lépésben a 
költő szerencsés és boldog volt. Ettől fogva eseménytelenül folyik 
élete. Legkedvesebb szórakozása volt, ha Budapestre rándulhatott, 
mikor körülvették barátai: Reviczky, Palágyi Lajos, Palágyi Meny
hért, Rudnyászky, Komócsi József és mások. Balassagyarmatról 
Szenicre (Nyitra m.) helyezték át. Itt érte élete egyik legmegrendí- 
tőbb csapása, amidőn Reviczky haláláról értesült. Napokkal azelőtt 
hosszabb időt töltött betegágyánál, most csak kőkeményben tudott 
áldozni barátja emlékének.

Saját költeményeit 1894 nyarán adta nyomdába. ,,A homályból“ 
cím alatt ugyanazon napon jelentek meg, amidőn a költő Budapesten 
fa Vörskeresztkórházban, ahol idegbaja miatt kezelték, örök álomra 
hányta le szemét: 1895. január 23-án. A Petőfi-Társaságban Palágyi 
Menyhért tartott róla felolvasást. Életében alig ismertük. Egy tót 
fészekben kellett, hogy leélje életét, távol az irodalmi központtól, 
Budapesttől, ahová vagy közelébe hiába kérte áthelyeztetését. Ezen 
ismeretlenség feletti fájdalom nyilvánúl meg a következő sorokban is: 

Ki fény vagyok, homályban éltem,
Világ elől elrejtezém,
Nagy ismeretlen messzeségben 
Magányosan lobogtam én.
Míg más napok ragyogtak egyre 
S imádta őket mind a nép,
Addig szívem nem látta egy se,
Nem érzé tiszta nagy hevét.

Ezek kötetének bevezető sorai. Költeményeit anyja szellemének 
ajánlja, kinek nemes lelke volt reája legnagyobb hatással. Egész élete 
folyását tartalmazza a ,,Kérdés“ című költeménye:

Mondj átok-e, van-e dúsabb 
És van-e mégis nyomorultabb 
E koldus gazdag földtekén,
Miként az álmok fejedelme,
A vágyak óriása,én.
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Vágyak és remények légióin 
Korlátlan úr és alattvalói, 
Az álmok ragyogó hada,
A gondolatok milliárd ja,
Az eszmék fényes csapata.

Nem ismeri e nép királyát,
Ki rejtve fut be büszke pályát,
Hatalmas, ismeretlen ő;
Nem ismeri még önmagát sem 
A láthatatlan szervező.

Komjáthy az Arany Jánost követő korban azok közé tartozik, 
akik, mint Vajda János és Reviczky, nem riadnak vissza a népkölté
szeten kívül általános emberi gondolatok, eszmék és érzések megének- 
lésétől. Új gondolatokkal, eszmékkel s érzésekkel termékenyítették 
meg az irodalmat ezen írók, akik filozófiai gondolatokat és társadalmi 
eszméket vittek bele az irodalomba.

Komjáthy költeményei közül talán a „Körfolyam“ című fejezi 
leghívebben ki metafizikai világfelfogását.

Szerelmes lányka sóhajából 
A rózsatőn virág fakad,
És a virág leheletéből 
Szerelmes, édes gondolat.

A hangtalan vágy megfogamzik,
A dúrva kőben akarat,
A földet forró vágy hevíti,
Kaszás a réten vért arat.

Mi kacagunk a viharokban,
A vészben lelkünk kínja dúl;
Mi rohanunk szélvész alakban,
Sikoltva, zengve szilajúl.

Szívünk a fényt színekre bontja,
A napsugár gondolatunk;
A mennydörgés szívünk haragja,
Szférák zenéje a dalunk.

E csillagboly parányürében 
A csep is lélekszámba megy,
A Mindenségnek csarnokában 
Áll lángbetükkel: Minden egy.

Komjáthy filozófiája nem alkot rendszert. „A rendszer tragikuma 
már lezárt voltában rejlik.“ (Nagy József). A filozófia nem is vala
mely rendszerben él tovább, hanem azon egyes gondolatokban, ame
lyekkel mindegyik bölcselő közelebb vitt bennünket a lét megértésé
hez, az igazság sejtéséhez. Az anyag és szellem egymáshoz való vi
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szonyának problémája talán örökké megoldatlan marad. Egyik nézet 
szerint csak anyag van; a szellem az anyag évezredes fejlődésének 
produktuma. A másik szerint csak szellem. Az anyag ennek megjele
nési formája. Mechanikusan, atommozgásokkal ugyanis sem az élet, 
sem a gondolat s érzés lényege meg nem magyarázható. Anyag s 
szellem, ill. lélek eszerint két külön létező. Van azonban egy köz
vetítő álláspont is: a világot igazi mivoltában úgysem ismerjük meg, 
csak úgy, ahogy érzékeink eleibénk tárják. Eszerint valódi lényege 
sem az anyag, sem a szellem. De ismeretlen s anyag és szellem ennek 
megjelenési formája. Mindkettő ebből fakad. Énünk analógiája sze
rint kell felfogni a Mindenséget. íme, ezen idealisztikus és pozitivisz- 
tikus monizmus a Komjáthy világfelfogása. Ehhez járúl még az a 
pantheista nézet, amely mindent lélekkel ruház fel, amely gondolat 
Komjáthy legtöbb költeményében visszatér,

' Az egész Mindenség előttünk nagy titok. Miért van a lét? Miért 
vagyunk mi? Mi a cél a Mindenségben? Madáchnak, Vajdának és 
Komjáthynak is kérdése ez.

Valami bűvös, mámoros álom 
Reszket a lények méla szemén,
Remeg a légben, rezg a fűszálon,
Surran a földnek tarka színén.

Honnan e mámor, honnan ez álom?
Szív hová száll, virág mire nyit?
Egy-e a szépség és az igazság?
Égből a földre vezet-e hid? •

S folytatja:
Honnan e kellem, honnan e bűbáj?
Csókba, gyönyörbe miért fül az éj?
Céltalan üdvre miért tör a semmi?
Hol van az okfő s hol van a cél?

A természetben csak természeti folyamatok vannak, itt nincs jó 
vagy rossz, rút, szép, erkölcsös, erkölcstelen. Ezt csak mi mondjuk a 
tüneményekről. Az emberiség célja azért nem is található fel a ter
mészetes fejlődés folyamán. Az ember e szempontból egy láncszeme 
a fejlődésnek s a cél csak az erkölcsi világban található fel. Ez külön 
világ, amely örök értékeket tartalmaz. Szolgálni az igazságot, követni 
a jót adja lelkűnkbe azt a felemelő tudatot, hogy nem élünk hiába, 
hogy életünknek van értelme, értéke és célja.

Komjáthy szerint továbbá egy hatalmas erő mozgatja a kozmosz 
minden tevékenységét: a szerelem, amelyről csodás nyelvezettel zeng: 

Valami titkos isteni szellem 
Jár a világon, a lelkeken át,
Lobog a légben, izzik az égben,
Kapja meg az élők tünde sokát.



Méla gyönyörtől reszket a nyárfa,
Tiszta szerelmet suttog a hárs,
Mélytüzű rózsák kéjbe lihegnek,
Boldogan érint társat a társ.

Valami csodás szellemi élet 
Szór a világra délszaki fényt,
Küld a szemekbe mennyei látást,
Önt a szívekbe isteni kéjt.

Mámoros élvet lehel a jázmin,
Enyhe örömre csobban az ér,
Égi nagy üdvöt zeng a pacsirta,
Hév gyönyörökre pezsdül a vér,

íme: mindenhol a fajfenntartás, a fennmaradni akarás ösztöne! 
Miért akar azonban minden fennmaradni? Faját fenntartani? Oly 
fontos, hogy a lények fennmaradnak? Erre nincs felelet,

Komjáthy szerint az egész mindenség élő organizmus, mely csi
rájában saját Énünket, érzelmeinket, vágyainkat, törekvéseinket ma
gába foglalja, azért akarja egyik versében saját lényét belevetni a 
mindenségbe. Minden él s egymással kölcsönhatásban van. Azután 
nem a saját létünk a fő, hanem énünk tovaélése, Ez után vágyódunk. 

Átöntöm lényemet a csillagégbe,
Merüljön alakom a semmiségbe,
Csupán másokban éljek én!
Csak minden szívben én dobogjak,
Csak minden szemben én ragyogjak 
És mindent üdvözítsek én,

A sír is életet rejt magában.
Valami suttog, valami mozdúl,
Van, óh van élet a sírokon túl;
Valami megkap, valami átfog:
Nem üli a földet törhetlen átok,
Valami úgy zsong, valami rajzik,
Valami a sírból fel idehall szik.

Eszerint Komjáthy az egyéni lét fennmaradását vallja s ez nem 
kiegyenlíthetetlen az ő monisztikus világfelfogásával sem,

E grandiózus világfelfogásba szövődik bele Schopenhauer pesszi
mizmusa, Mindent sötét színekben látni majdnem minden modern 
szellemű költő világfelfogása. Pedig a világ se nem rózsás, se nem 
csupán gyötrelem és nyomorúság, A világot értékelni nem lehet, Ady 
Endrénél is látjuk a pesszimizmust, pl-: ,,Én a halál rokona vagyok“ 
című gyönyörű versében, Komjáthy, pesszimizmusát feltünteti pl. a 
Gondolatok a halálról“ című szép verse.

<. 79

(Folytatjuk.)
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Felhívás
Mint már jeleztem, nagy halottunk, Kapi Gyulának síremlékét az 

Országos Evang, Tanítóegyesület közgyűlése keretében f, évi július hó 
7-én adjuk át ünnepélyesen rendeltetésének. Ugyanakkor rendezik 
összejöveteleiket azok a kartársak is, akik 10, 20 és 50 évvel ezelőtt 
végezték itt tanulmányaikat. Minután a résztvevők száma előrelátha
tólag nagy lesz, felkérem a lakást igénylő kartársakat, jelentkezzenek 
legkésőbben június hó 15-ig nálam, hogy elszállásuk iránt idejében 
intézkedhessünk.

Felkérem továbbá azokat a kedves kartársakat, akik vasúti ked
vezményes utazásra szóló igazolványaikat nem váltották ki és akik 
gyűlésünkre eljönni óhajtanak, közöljék ebbeli szándékukat június hó 
1-ig velem s én megkísérlem, talán tudok nekik egyszeri utazásra 
Sopronba és vissza, kedvezményes igazolványt kijárni az államvas- 
úttól.

Ezeken kívül felkérem az összes egyházkerületi és egyházmegyei 
tanítóegyesületek elnökeit, küldjék be június hó 1-ig azokat az indít
ványokat, javaslatokat, kívánságokat stb., melyeknek tárgysoroza
tunkba való felvételét az egész tanítóság érdekében szükségesnek 
vélik.

Egyben felhívom figyelmét a k. kartársaknak a jövő évi kongresz- 
szusra is. Ha azon eredményes szellemi munkát akarunk végezni 
(amint azt tőlünk mindenki elvárja), akkor témáinkat és előadásain
kat f. évi június hó 1-ig be kell jelentenünk. Akinek tehát van tárgya 
és elő kívánja adni, tudassa velem azonnal!

Kartársi szeretettel
Sopron, 1926, május hó.

Krug Lajos,
az orsz. ev. tanítóegyes, elnöke.

Vezérkönyv
fogalm azásnak népiskolában való tanításához.

(Az uj tanterv szempontjai szerint.) 
írták : S a r u d y  O ttó , G e r g e ly  F e re n c  é s  K a p o s i  K á r o ly .  

Ára: 8 0 .0 0 0  K (netto).
Megrendelhető:

G e r g e ly  F e r e n c n é l  P á p a ,  Z r in y i - u .  2 0 .



EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

Felelős szerkesztő és kiadó:

KRUG LAJOS
a dunántúli egyházkerületi 
és országos evang. tanító- 

egyesület elnöke.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, 
ÚGYSZINTÉN AZ ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI 
DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- 

JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK.

♦♦♦♦

XXXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 
1926. É V I J U N I U S  H Ó

♦♦♦♦

Előfizetési ára : egész évre 60.000, félévre 30.000 K

RÖTTIG.ROMV.'ALTER NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, SOPRON.



Szerkesztői üzenetek
S á r s z e n t l ő r i n c .  A szives érdeklődést köszönöm. Igenis, az Evangélikus 

Népiskola még él és arról meggyőződhetnél személyesen is, ha előfizetnél r á ! 
Végtelenül csodálom, hogy egyházkerületünk határozatát még az iskola sem res
pektálja. Az bizonyos, ha másutt is így támogatnának, akkor már rég beadtuk 
volna a derekunkat!

Mennyivel szebb az, hogy ismét mások pótolják azokat a hiányokat, melyek 
a közömbös lelkek mulasztásából előállanak! íme: lapfenntartására S o m o g y i  
B é l a  körmendi ig. tanító 40.000, növendékei is 40.000, a k o n d o r o s i  t a 
n í t ó t e s t ü l e t  50.000, S c h r a n t z  S a m ú  Gyóró 60.000, Né me t h  La j os  
Marcalgergelyi 30.000, N a g y  D é n e s  Edve 20.000 koronát juttatott hozzám. 
Meleg kézszorítással köszönöm.

C e g l é d .  Azt irod : „Száz szónál is szebben beszél a te tt!“ Aranyigazságot 
mondasz ezzel. Bár messze elhangzanék a te szavad és követnék gyönyörű pél
dátokat ! És mikor ti különféle címeken olyan összegeket küldtük, melyek tízszer 
akkora testületnek becsületére válnának, nem tartjátok kimerítettnek.áldozatkész- 
ségteket, haDem még a jövőre nézve is lekötelezitek magatokat. És a mi a ti 
áldozatkészségtek értékét még fokozza az a körülmény, hogy csipetnyivel sincs 
nagyobb fizetésiek, mint a veletek egykorú más kartársaknak s hogy nem azéit 
adakoztok, mert g a z d a g o k  vagytok! Hogyan is mondod ? „Csak a lelkesedés 
és a kollegiális érzés füti egész valónkat!“ Halljátok lelki süketségben szenvedő 
felebarátaink ? Hasonlóképen cselekedjetek !

E g y  é r d e k l ő d ő n e k .  Eddig csak 11 tanítóegyesület küldte be névsorát 
egyesületünk pénztárosának, Kiszely Jánosnak ; a többi érthetetlen okból hallgat. 
A tagdíj 1926-ra is egy aranykorona, vagyis 17.000 papirkorona.

K a p i  G y u l a  síremlékére újabban a következő adományok folytak be : 
Tankönyvek, tanszerek utáni °/0-ból a ceglédi h á r om tanerős iskola 1,030.000; 
Kiszely János ig. tanító 250.000, Mayer József tanító 250.000 ; a Soproni Ma
gyar Férfidalkör 1,000.000 ; L a h m a n n  Györ gy  igazgató, Budapest (újabban) 
250.000; K a l m a  Pá l ,  Budapest 300.000 ; Dex Fe r e nc ,  Budapest (újabban)
200.000 ; J á k o b é i  Er z s ébe t ,  Budapest 50.000; özvegy W i n d t  Józse f né ,  
Budapest 50.000; D ö b r e n t e y  I r é n ,  Budapest 50.000; Gr ósz  János ,  
Budapest 50.000; J á k o b é i  M a r g i t .  Budapest 50.000; L á n y i  Má r i a ,  
Budapest 80,000; dr. M e s t e r h á z y  E r n ő  egyházkerületi felügyelő, Nagy- 
geresd 1,000.000; G a á l  S á n d o r ,  Alsómesteri 30.000 ; H a u p t m a n n  Mi 
h á l y ,  Hegyeshalom 100.000 ; K i s s  G á b o r  igazgató, Szombathely 100.000; 
F a n z l e r  J á n o s ,  Bátaapáti 25.000; B e h l i n g  G o t t l i e b ,  Bátaapáti
25.000 és a r i g á c s i iskola 60.000 koronával gyarapította gyűjtésünket. Eddig 
tehát e célra összesen: 23,160.000 korona folyt be. — Szivem mélyéig meg
hatva mondok köszönetét a nemes adakozóknak.. Áldja meg a jóságos Isten 
mindazokat, akik szivükre hallgatva hozzájárultak ahhoz, hogy nevéhez méltó 
emléket állíthassunk nagy halottunknak !
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Meghívó.
i.

Magyarország evangélikus tanítósága nagy halottjának, Kapi 
Gyula, ág. hítv. ev. tanítóképző-intézeti igazgatónak síremlékét f. évi 
július 7-én, a következő programm keretében leplezi le:

Délelőtt 9 órakor istentisztelet az evang. templomban, mely al
kalommal Pöttschacher István lelkész mond beszédet; Altdörfer Vik
tor, egyházi karnagy, Bach Sebestyén egy fugáját játssza orgonán; a 
Soproni Magyar Férfidalkör pedig Kapi Gyulának 100-ik zsoltárját 
énekli.

10 órakor kivonulás a temetőbe. Itt Krug Lajos, mint az Országos 
Evangélikus Tanítóegyesület és az emlékbizottság elnöke, beszéd kí
séretében átadja a síremléket rendeltetésének. Koszorúelhelyezés. A 
Soproni Magyar Férfidalkör Hamar Gyula tanítóképző-intézeti igaz
gatónak Kapi Gyula emlékére írt szerzeményét és Kapi Gyulának 
egy karát adja elő. Végül Ziermann Lajos lelkész imát mond és meg
áldja a síremléket.

Ezen kegyeletes aktushoz nemcsak a kartársakat, de az elhaltnak 
minden tisztelőjét is szeretettel meghívja az

Sopron, 1926. június hó.
elnökség.

II.
A síremlék leleplezésével kapcsolatban délelőtt 11 órakor az 

Országos Evangélikus Tanítóegyesület megtartja rendes évi köz
gyűlését a soproni evang. elemi iskola vizsgatermében.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó. A gyűlés megalakulása.
2. A kegyelet adójának lerovása.
3. Kapi Gyula életrajza. Felolvassa: Hamar Gyula evang. tanító

képző-intézeti igazgató.
4. Titkári jelentés. Beterjeszti: Steiger Imre dr.
5. Az új tantervről tart előadást: Somogyi Béla igazgató-tanító.
6. Státuszrendezésünk ügye. Előadó: Grieszhaber E. Henrik 

igazgató-tanító.
7. Határozati javaslat a népoktatás igazgatása és felügyelete tár

gyában. Előadó: Kiss József.
8. Tanítói üdülőház létesítése. Előadó: Szombath Ernő igazgató

tanító.
9. Pénztári jelentés. Beterjeszti: Kiszely János igazgató-tanító, 

az egyesület pénztárosa.
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10. Indítványok.
11. A közgyűlés bezárása.
A közgyűlésre egyesületünknek összes tagjait és a tanügy bará

tait ezennel tisztelettel meghívom.
Sopron, 1926. évi június hó.

Krug Lajos,
az orsz. ev. tanítóegyes, elnöke.

(Délután 1 órakor közebéd lesz. Ha a közgyűlést addig be nem 
fejezzük, 3 órakor folytatjuk.)

A közgyűléssel kapcsolatban az evang. elemi iskola kiállítást 
rendez.

III.
A 10—20 és több éves találkozót rendező kartársak összejövete

lüket szintén e napra tűzik ki és résztvesznek az istentiszteleten, a sír
emlék leleplezésén, a közgyűlésen; külön ünnepélyüket pedig a ta
nítóképző auditóriumában tartják meg és amennyire csak lehet, a nap 
többi rendezéseihez alkalmazkodnak.

Szállás a jelentkezőknek biztosítva van.

Kérem az egyesületek elnökeit, jelentsék be nekem június hó 
30-ig, hogy hányán vesznek részt a közebéden? Köröztessenek ívet és 
azt küldjék majd címemre! Nem intézkedhetem, ha idejében erre 
vonatkozó értesítést nem kapok.

Státuszrendezésünk ügye.
Olyan kérdést feszegetünk, amely mint nyitott seb folyton éget 

bennünket és amely felett — annak közmegelégedésre történt meg
oldása nélkül — napirendre nem térhetünk. A státuszrendezés kér
dése tehát még mindig nem veszít aktuálitásából s ha sok újat már 
nem is mondhatunk, azért ismételten vissza kell térnünk e thémára és 
addig hangoztatni jogos kívánságainkat, míg meghallgattatásra nem 
találnak.

Bizakodó reménnyel vártuk a státuszrendezést, mert nem ké
telkedhettünk a legilletékesebb helyről tett Ígéretek őszinteségében. 
De keserű valóságra ébredtünk. Fikciónak bizonyult, amibe mi remé
nyeink horgonyát vetettük. És hogy teljes legyen kiábrándulásunk, 
olyan helyről is történt elutasító nyilatkozat, ahonnan épenséggel nem 
vártuk. És ez a nyilatkozat úgy hatott, mint hirtelen támadt jégverés, 
mert évtizedes fáradozásainknak vetését tarolta le. De, ha hangtalan 
panasszal, hagyományos hűséggel, ideális önzetlenséggel teljesítjük 
ezentúl is kötelességünket, csendes megadással a történtekbe bele 
nem nyugodhatunk, a küzdelmet be nem szüntethetjük. Ha tennők, 
meg is érdemelnék azt a sorsot, amelyet azok szántak nekünk, akik 
nemzetünk jövőjét építő munkánk elsőrendűségét nem akarják meg
érteni és elismerni. |
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Küzdeni fogunk. Äz igazság fényes vértezetében állunk ki a po
rondra, küzdelmünk tehát nyilt és becsületes lesz. A titkos akna
munka nem vág természetünkhöz, erkölcsi felfogásunkhoz. Nem do- 
bálódzunk hangzatos szólamokkal és tartózkodunk minden olyan ki
jelentéstől, mely ugyan édes muzsika lehetne az elégedetlen fülnek, 
de amellyel többet ártanánk, mint használnánk annak az ügynek, 
amelyet diadalra akarunk juttatni. Mi tehát sem vulkánikus kitöré
sekkel, sem az indulatok felkorbácsolásával nem akarunk hatni, ha
nem érveink erejével ügyünknek barátokat szerezni. Mi Pandorah 
szelencéjét nem nyitjuk ki és nem szabadítjuk fel a gonosz szelleme
ket, mert az indulat rossz tanácsadó, az ököl nem érv és soha sincs 
igaza annak, aki haragszik.

Foglalkozzunk tehát e kérdéssel kellő nyugalommal és méltóság
gal. A közoktatásügyi költségvetés tárgyalása alkalmával a kultusz- 
miniszter úr szokatlan éles hangon beszélt a tanítóságról és szinte 
fenyegető kijelentéseket tett. Beszédének reánk vonatkozó részét 
idézem:

„A tanítóság egyes köreivel szemben igen határozott nyilatkoza
tot kell tennem. A legutóbbi időkben is találkoztam olyan kijelenté
sekkel, hogy ilyen díjazás mellett ők képtelenek hivatásukat teljesí
teni. Ha ezek a szórványos hangok megismétlődnének, akkor nemcsak 
a jóakaratú minisztert, de a szigorú minisztert is szemben fogják ma
gukkal találni. Jól tudjuk, hogy a magyar köztisztviselő nincs fénye
sen fizetve, mert a magyar adófizető több terhet nem bír el. E fizetés 
mellett a köztisztviselők túlnyomó többsége a legnagyobb lelkiismere
tességgel teljesíti a kötelességét. Ha a tanítóság egyrésze, amely 
éppen úgy van fizetve, mint a többi köztisztviselő, sőt bizonyos ár
nyalattal még jobban, azt mondaná, hogy a csekély fizetés miatt nem 
képes hivatását teljesíteni, el fogom állásukból bocsátani. Azokkal az 
egyesületekkel szemben, amelyek ilyen hangulatot csinálnak, elmegyek 
a feloszlatásig. Én a hazámat akarom önzetlenül szolgálni és a tör
vény egész szigorával lépek fel azokkal szemben, akik nem tudnak a 
magyar nemzet és az adófizetők mai súlyos helyzetével számolni.“

így a miniszter úr!
Teljes tisztelettel hajiunk meg a miniszter urnák ezen kijelentése 

előtt, de úgy érzem, nem kell megijednünk tőle. Azok, akik a minisz
ter urat a tanítóság állítólagos terrorisztikus fellépéséről informálták, 
akik a miniszter urnák azt mondották, hogy a tanítóknak a többi ál
lami tisztviselőkkel hasonló, sőt bizonyos árnyalattal még jobb a fize
tésük, félrevezették. Mi tehát a rosszúl értesített minisztertől, a jól 
informált miniszterhez appellálunk!

A tanítóság egyetemét képviselő Vezérlőbizottság f. évi április 
hóban memorandumot intézett az illetékes kormányférfiakhoz és a 
nemzetgyűlés tagjaihoz és abban feltártuk sérelmeinket. Ezt a me
morandumot én is aláírtam és állom az utolsó betűig, amit aláírtam. 
Aki figyelemmel végig olvassa memorandumunkat, az meggyőződhetik 
arról, hogy semmi olyant nem kívánunk, amihez ethikai jogalapunk 
nincsen; de meggyőződhetik egyúttal mérsékletünkről és higgadtsá-
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gunkról is. Annak hangja ellen sem lehet senkinek sem kifogása. Mi 
tehát nem izgatunk, de izgatnak az elfogult tanácsadók, akik a közok
tatásügyi kormányt félrevezetik és izgat a rajtunk elkövetett égbekiáltó 
igazságtalanság!

Azon elhangzott kijelentéssel szemben, hogy éppen úgy vagyunk 
díjazva, sőt jobban, mint a többi állami köztisztviselők, lássunk egy
két ellenbizonyítékot.

A státuszrendelet 19. §-nak 4. pontja kimondja, hogy minden ta
nító az ,,A“ fizetési csoportba tartozik. A valóság pedig az, hogy a 
tanítóság túlnyomó többsége mostohább elbánásban részesült, mint a 
hasonló (sőt kisebb) előképzettségű tisztviselők, akik a rendelet 5. §-a 
értelmében a ,,B“ fizetési csoportba kerültek. Való igaz az is, hogy az 
,,A“ fizetési csoportba tartozó tanítóságot három évi visszavetéssel az 
évek óta élvezett fizetési osztályból és fokozatból alacsonyabb fizetési 
osztályba vagy fokozatba soroznák és ez az intézkedés a tanítóság 
75 százalékát érte, még pedig abban az időben, amikor a családfenn
tartás legnagyobb gondjai terhelik.

Csak egy példát hozok fel illusztrálásúl. A 16—24 szolgálati év
vel bíró tanítók havi fizetése 10.000 és 20.000 koronával kevesebb, 
mint az ugyanannyi szolgálati évvel bíró ,,B“ listás köztisztviselőké.

Nyilvánvaló itt a tévedés, mert erre csak nem mondhatja a mi
niszter úr, hogy ,,bizonyos árnyalattal még jobban is vagyunk fizetve“, 
mint a többi tisztviselők?!

Az 1922. évi V. t.-c. 20. §-a alapján a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az 1922. évi 7000 számú elnöki rendelettel az egyes fizetési 
osztályokba beosztható tanítói létszámot arányosította, vagyis a szol
gálati időhöz mért előlépést szabályozta. Ezt a törvényesen szerzett és 
élvezett jogot az újabb státuszrendelet indokolatlanúl elvette.

Az 1922. évi I. t.-c. alapján pedig a tanítói oklevél egyenlő a kö
zépiskolai érettségivel, így tehát nemcsak ez okból, de tekintettel arra, 
hogy a mi tanulmányi időnk már túlhaladja a középiskolát végzettek 
idejét: teljes joggal kívánhatjuk, hogy ugyanabban az előléptetésben 
részesüljünk, amelyben a velünk hasonló (sőt kisebb) előképzettsé- 
güek már évtizedek óta részesülnek. És mikor mi a VI. fizetési osztály 
megnyitását kérjük, nem vádolhat senki sem szerénytelenséggel, tud
ván azt, hogy a velünk egyformán minősíthető tisztviselők részére, sze
mélyhez kötötten, még az V. is megnyílik. Fájdalmasan érinti a ta
nítóságot az is, hogy éppen azok a veteránok, akik pályafutásuk végére 
értek, akik önzetlenül teljesítették egyház- és nemzetépítő kötelessé
güket, még csak a VII. fizetési osztály első fokozatába sem léphetnek 
elő. Mi lett volna természetesebb, mint az, hogy szolgálati éveik ará
nyában lépjenek elő a megfelelő fizetési fokozatba?

A nem állami tanító helyzete még súlyosabb. Csak nagy huza
vonával, sok esetben csak tekintélyt romboló civakodással, ellenséges
kedéssel jut járandóságaihoz. S itt, úgy látszik, a miniszter úr a taní
tói fizetésről mondottakat önmaga cáfolja meg, aminek legeklatánsabb 
bizonyítéka az 1926. évi 25.000. számú rendelete, amely konstatálja, 
hogy a tanító sok esetben meg sem kapja járandóságait s hogy az 
ebből előálló nélkülözése a tanítás eredményességét veszélyezteti.
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Tehát a miniszter úr maga konstatálja, hogy a tanító képtelen 
ilyen körülmények közt magasztos hivatása teljesítésére. Sérelmes, 
hogy a kántortanítóknak ugyanazért, sok esetben pedig kisebb fizetés
ért kétszeres munkát kell végezniük. Azért kívánjuk a tanítói és kán
tori járandóságok kettéválasztását, a helyi javadalmaknak az inga
dozó búzaalap helyett más módon való méltányos felértékelését és 
olyan törvényes intézkedések megtételét, melyek lehetővé teszik, hogy 
a nem állami tanító helyi járandóságait csonkítatlanúl, a tanítói hiva
táshoz méltó módon és mindenkor pontosan megkapja. Szükség van 
erre azért is, mert olyan intézkedések, mint az is, mely most a búza
egységárát 348.000 koronában állapította meg, melynek következtében 
az államsegély sok esetben semmivé zsugorodik össze és a tanítót az 
iskolafenntartóval való viaskodásra kényszeríti: az iskolának nem vál- 
hatik előnyére. Ezt kimondani és erre rámutatni kötelességünk.

Rá kell itt mutatnunk még arra a sérelemre is, mely a nem ál
lami tanítókat a vasúti kedvezményeknek hozzátartozóiktól és a 
nyugdíjasoktól való megvonásával, a hadípótlék ki nem utalásával, az 
országos betegsegélyezésből való kizárásával érte. E mellett sem ha
ladhatunk el szó nélkül. Indokolt tehát mindenképen, ha sérelmeink 
eltüntetését sürgetjük és szüntelenül elégtételt kérünk,

A tanítóság hivatását, a számtalan mellőzésnek és érthetetlen el
lenszenvnek dacára is, odaadó hűséggel teljesíti. Hangtalan panasszal 
cipeli mostoha sorsát és férfias erős akarattal elhárít magától minden 
kisértést és csábítást, — bármely oldalról jöjjön. — Minket a pillanat
nyi elkeseredés nem foszt meg józanságunktól, me ggondol tságunktól. 
Mi sorsunkat az igazság mérlegére tesszük és az javunkra fog billenni. 
Mi semmiféle szélső irányzatnak be nem dülünk, mi semmiféle politi
kai pártnak vontató köteléhez nem engedjük magunkat fűzni; mi lel
künk tiszta tükrét a politika mérges gőzétől beszennyezni nem enged
jük. Mi nem lehetünk egy párté, a mi ügyünk kell, hogy közös pro- 
grammpontja legyen minden pártnak és kell, hogy a köztudatba át
menjen annak a felismerése, hogy személyünkön keresztül csak a jövő 
és a haza legbiztosabb pilléreit erősíti meg a mindenkori kormány.

Mi minden terrorisztikus eszközt megvetünk és azért tiszta lelki
ismeretünk felemelő tudatában tiltakozunk minden, bármely oldalról 
jövő leokéztetés és leszólás ellen. Mi döntő bizonyítékokkal mutat
juk ki, hogy az osztó igazság ezúttal is mostohán bánt el velünk s ha 
ez ellen védekezünk, senki tőlünk rossz néven nem veheti. Akik ke- 
ménykötésü, derék honpolgárokat, jellemeket, hősöket vannak hivatva 
nevelni, meghunyászkodó, görnyedő heloták nem lehetnek.

Védekezünk tehát férfias nyíltsággal. Lehet, hogy a harc hevében 
olykor felcsattan a mi hangunk is, de mindig tudjuk, mivel tartozunk 
azoknak, akik felelősségük teljes tudatában vezetik a nemzetet és a 
kötelező tiszteletet mindenkor megadjuk nekik. Nagyon jól tudjuk, 
hogy a keresett igazsággal is úgy vagyunk, mint a színarannyal. Ha 
az aranyból ékszert, érmet akarunk készíteni, egy bizonyos mennyiség 
nem nemes fémet is kell hozzá vegyítenünk. Ha igazságot hirdetünk, 
kell, hogy szubjektivitásunkból is hozzáadjunk valamit, de mindig
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bölcs belátásunktól függ majd, hogy mennyit szabad egyikből és má
sikból is hozzáadnunk, hogy az arany mégis arany, az igazság igazság 
maradjon! Ezzel tisztában vagyunk és azért mindig el fogjuk találni 
a kellő mértéket és a hivatásunkhoz méltó hangot is. Fenyegetésektől 
nem ijedünk meg, mert miként a múltban sem, a jövőben sem szolgál
tatunk majd működésűnkkel okot a kilátásba helyezett retorziók fo
ganatosítására. A viharral küzködő matrózok olajjal csendesítik a 
háborgó hullámokat és az okos tűzoltó vízzel és nem petróleummal 
oltja a tüzet. — A felzaklatott, viharzó kedélyeket, a fellobbanó szen
vedélyek lángját sem lehet fenyegetéssel megfékezni. Csak a bíztató, 
jó szó, a beváltott Ígéret szereli le a szilaj elemeket. Ennek bölcs 
mérlegelése lehet az a híd, mely a kielégített tanítóságot, a jóindulatát 
tettekkel bizonyító miniszterrel ismét összeköti.

A nagy nemzeti szerencsétlenség glédába. egységes frontba állít 
minden igaz magyar hazafit. A nemzetnek talán legmegbízhatóbb had
serege a közel 20.000 magyar tanító, hadvezére pedig a közoktatás- 
ügynek hivatott őre. Készülünk a nagy leszámolásra. A döntő ütközet 
előestéjén állunk. De lehet-e kilátásunk a győzelemre, ha a döntő 
pillanatban serege ellen fordúl a vezér, — elkedvetlenített katonáiban 
a bizalmat megrendíti és ezáltal azok harckészségét lefokozza? Nem! 
Azért hát vissza a kölcsönös megértéshez, a józan belátáshoz, a győ
zelem eme alapfeltételeihez!

Ezt kívánja mindnyájunk jól felfogott közös érdeke és a haza 
java is!

, W. Rein paedagogiai rendszere.
Irta: dr. Steiger Imre soproni ev. tanító.

(Folytatás.)
Gyakorlati paedagogia.

III.
Áttérünk Rein gyakorlati paedagógiájára vagy a közművelődés 

ügyéről szóló elméletére (Lehre vom Bildungswesen). Rein a „Paeda- 
gogik in systematischer Darstellung“ című müvének második köteté
ben foglalkozik e tárggyal. A tárgy nagy terjedelme és a német viszo
nyokra való speciális vonatkozása miatt e helyen Rein művének e 
kérdésre vonatkozólag csak elvi megalapozását tartjuk szem előtt.

A gyakorlati paedagogia, Rein szerint, elméletileg vizsgálja mind
azokat az életviszonyokat, amelyeknek keretében a nevelés végbe 
megy, a nyilvános, valamint a privát nevelés legmegfelelőbb alakítása 
céljából. Ezért mindenek előtt a nevelés konkrét formáit tárgyalja és 
pedig 1. az egyéni nevelést, amely felöleli a privát és a házi nevelést; 
azután 2. a tömegneveléssel foglalkozik, melyhez ismét 1. a privát in
tézeti és 2. a nyilvános iskolai nevelés tartozik.1)

‘) II. 2 ; Päd. im Grundriss. 15. 16.;
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A házi nevelés, a család keretében, minden nevelésnek ősforrása, 
amelyben a nevelésre való legeredetibb és legtermészetesebb jogai
val, a testi, szellemi, az érzületi és jellembeli fejlődésnek legkedvezőbb 
feltételeire találunk. Ezért a családnak, mint olyannak a fennmara
dása legfőbb nemzeti érdek. A család a nevelés erőinek teljes össze
gével rendelkezik ugyan, de nem a megfelelő eszközökkel s így a kul- 
túrális munka fejlődésével szükségessé válik az iskola és pedig a ne
velő iskola, amely a családra való befolyásával bensőleg érdeklődik 
a növendék fejlődése iránt. (Szülői értekezletek stb.)1)

A szó tágabb értelmében vett család: az almumnát,2) a nevelő inté
zet, iskola internátussal, melynek különböző fajai: a fiú- és leány- 
nevelő-intézetek, az árvaházak, gyógypaedagógiai intézetek, hivatásra 
előkészítő almumnátok stb. Az almumnátok mellett, amelyek nagyrészt 
privát vállalkozások, ott találjuk a nyilvános iskolaügyet,3) amely 
alapvető jelentőségű a nép szellemi és gazdasági életére. Az iskola
ügy történeti fejlődéséből irányítást nyerünk elvi megalapozására, ki
építésére, fejlesztésére. Itt három alapvető gondolatra kell ügyel
nünk: a fennálló tényleg bevált intézmények megtartandók; a meg
levőnek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, az az egységes organizá
cióra való törekvés mellett a nemzeti élet fejlődéséhez kapcsolódja
nak, végre a tanügy a nemzet kultúrális munkájából folyó és hozzá 
alkalmazkodó szervezetként tüntetendő fel, melyből az egyes részek 
összetartozandósága és a tanítótestület egysége következik.4)

A tanügynek — nevelő iskolák és szakiskolák szerinti — történe
tileg kialakúit csoportosítása megtartandó, mivel minden emberre két
féle feladat hárúl: jellemének kiképzése egységes világnézete kialaku
lása érdekében és hivatásának erőteljes betöltése. így az általános 
műveltség a szakképzésben nyeri kiegészítését.5)

A gazdasági életben megnyilvánuló verseny korai szakképzést 
követel. A szakképzés a vallás-erkölcsös jellemképzés érdekében ál
talános és mélyreható, széles fundamentumon alapuljon: ,,Erst Men
schen, dann Spezialisten.“6) A szakoktatás alapját képező nevelő 
oktatás kiépítésében megvan legalább bizonyos mértékig a lehetőség 
arra, hogy a nemzet különböző rétegeiből származó egyének, a leg
különbözőbb hivatások és társadalmi állások dacára egymást és egy
más munkáját kölcsönösen megértsék.7) Ezt szolgálja az egységes 
nemzeti iskola.8) Az iskolaszervezet általában a különböző társadalmi 
rétegek szernt alakúi ki. A társadalom három rétegre oszlik: az al
sóra, a munkások osztályával; a középsőre, a kereskedők, iparosok, 
kisebb hivatalnokok osztályával és a felsőre, a születési, vagyoni, hi
vatalnoki és szellemi arisztokráciával. Ennek megfelelő az oktatás-

x) II. 4—13; Päd. im Grundriss. 17—20;
*) II. 14 és köv. lapjai; Päd. im Grundriss. 21—24 ;
3) II. 52; Päd. im Grundriss. 24;
♦) II. 142. 143 ;
5) II. 143 ;
•) n. 145; Päd. u. Did. 107, 108,;
7) II. 147;
8) II. 148 és köv. lapjai. V. ö. Rein Die Nationale Einheitsschule. 1913.
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ügy három fokozata: a népiskola, a középiskola és a főiskola.1) Az 
egységesítés követelménye csak a nevelő iskolákra, tehát az általános 
fundamentumra vonatkozhatik, nem pedig a szakiskolákra, melyek
nek sokoldalú elágazása a kultúrális munka differenciálásától függ. 
Valóban demokratikus és ideális nemzetközösség szellemében felvető
dik az a kérdés: beszélhetünk-e a nemzeti élet egységének megfelelően 
egységes nevelő iskoláról? Ellene szól a munkamegosztás szükséges
sége és a képességek különfélesége, amelyek szerint a különböző is
kolafajok igazodnak. Mindamellett az egységes nemzeti iskola gon
dolata, dacára a természetben és kultúrában előforduló differenciálá
soknak, a nemzeti egység érdekében feltétlenül fenntartandó.2)

A hat évfolyamú és a nemzet minden tagjának szóló közös nevelő 
iskola az az alap, amelyre Rein az egységes nemzeti iskolát építi. A 
továbbépítés és a növendékek megoszlása a 12. életévvel kezdődik, 
mivel ekkor már némi bizonyossággal megitélhető a veleszületett te
hetség, másfelől a nemzet kultúrális munkájának szolgálatában álló 
szakiskolák feladatai is szemmel tartandók. Ebből az általános nép
iskolából ágaznak szét a még két évre terjedő magasabb népiskolák, 
a négy évfolyamú reáliskolák (lyceum), valamint a hat évfolyamú ma
gasabb fokú (frankfurti rendszer); ezen különböző fokú és a nép há
rom rétegének megfelelő nevelő iskolákhoz külön-külön még négy év
folyamra terjedő szakiskolák szegődnek. A nemzeti iskola egységes
sége eszerint a következőkben nyilvánul: 1. a hat évfolyamú közös 
iskolának a megszervezésében; 2. annak az alapelvnek az elismerésé
ben, hogy a fundamentális iskolára épülő három csoport látogatására 
a tehetség legyen a mértékadó. Ennek az egységes nemzeti iskolának 
legyen egységes tanítótestülete, amelynek minden egyes tagja, akár 
gimnáziumi, reáliskolai vagy népiskolai tanító, felelőssége tudatában 
közös, összetartozandó nagy tanítótestület tagjának érezze magát.3)

A gyakorlati paedagógiának további fontos problémája: az iskolai 
közigazgatás, mely felöleli a) az iskolaszervezet, b) felszerelés, c) igaz
gatás, d) tanítóképzés és tanítók továbbképzésének kérdését.

Az iskolaszervezet elmélete az oktatásügy közigazgatásának elvi 
alapvonásait adja. Arra az égető, centrális kérdésre: kié legyen az 
iskola, az állam, egyház, község és család egymásközti viszonyát ille
tőleg különféle vélemények és felfogások találkoznak, amelyek a kü
lönféle, egymással szemben álló világnézetek küzdelmére vezetnek. A  
nézetek eltérése csak a tudomány álláspontjáról simítható el.4)

Az iskolaszervezés kezdetei Németországban az egyházból indul
nak ki, nyomába lépett a polgári község, mint a család helyettese, 
emellett egyes személyek és testületek, mint a család megbízottjai, 
rendeztek be iskolákat, míg végre az állam alapít iskolákat s a többi 
szociális tényezővel szemben bizonyos jogosúlt előnyre jutva, az iskola 
úrává vált. Minthogy a reformáció a lelküsmeret szabadságának el-

0 II. 150, 151, 152; Päd. u. Did. 108, 110;
2) II. 149, 150;
3) II. 154; Rein. Die nationale Einheitsschule, 25. 1.; Päd. im Grundriss 

27; Päd. und Did. 104, 105 ;
4) II. 224; Päd. im Grundriss 39 ;



91

vén alapúi, amely a szellem szabadsága nélkül el nem képzelhető és 
amely ismét csak alapos, mély és szabad művelődés útján érhető el, 
ezért megindítója annak a processzusnak, amely Németországban a 
közoktatásügy terén az állam majdnem kizárólagos uralmára vezetett. 
Különben is fontos érdeke az államnak, hogy az erkölcsösség és mű
veltség minél nagyobb fokot érjen el. Az államhatalom szervezőleg 
hatott közre azáltal, hogy mindenkit bizonyos ismeretek és ügyességek 
elsajátítására kényszerített, azoknak megszerzésére intézeteket állí
tott fel és a szellemi, valamint az erkölcsi haladást előmozdította. így 
a reformáció óta számos kormányrendelet szabályozza a közoktatás- 
ügyet.1)

(Folytatjuk-)

Komjáthy Jenő.
Irta : Koller István, áll polg. isk. tanár (Sopron). 

(Vége).
Temetést láttam és összeborzadék,
Ez hát a léti cél? Ez hát a vég?
Az élet magvető halált arat?
Villám az élet, tüstént elcikáz;
A viruló talány fejtvénye váz.
A rózsaizmú élei kedvese 
A csontkezű, szívetlen rémkirály.
Hullám az élet, a halál folyam,
Mely biztosan egy cél felé rohan.

Játék az élet, a halál komoly,
Láttára megfagy tréfa és mosoly.

Jöttére a dús, biborszín habok 
Sápadva keresik az éj lakot.

Tán a halál az ősi lényeg ép,
A tiszta forrás, a valódi lét? 

Avagy íme a buddhizmus világnézete:
Sírj szikla s te puszták homokja, 
Zokogj félj eddig néma rög, 
Mindenki lássa be zokogva,
Hogy ez a szenvedés örök.

Önts könnyet széldajkálta felhő, 
Üvölts a kíntői, fergeteg, 
Szaggassa meg haját az erdő, 
Zokogjatok kevély hegyek, 
Boruljatok szívemre mind, mind, 
Legyen közös nagy bánatunk.

o II. 225, 220 ;
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Komjáthy pesszimizmusát kétségtelenül befolyásolta, hogy kar- 
társai nem méltányolták. Csak családja körében volt boldog és talált 
megértést.

Tátongó, mély sebbel szívemben,
Jártam a zengő, dús ligetben,
Mint méla árny a súgarak között,
Mint ki mennyegzőn gyászba öltözött.
Azúr menny résztvevőn borúit rám,
Csókdosta arcom égi hullám,
Megsimogattak lombok, súgarak,
De szívemből csak folyt a vérpatak.

Felnyítá szép ajkát a rózsa:
Mi bánt, óh álmok álmodó]a?
Emelt fejét himbálta a topoly:
Magányos lélek, min gondolkodói?

S folytatja:
De én csak halni, halni vágytam 
A fényhabos, virágos ágyban;
Ott, hol a kéj, a boldogság honolt.
A szívem lassan, búsan haldokolt.

Ez volt Komjáthy világfelfogása. Ehhez járul az egyéniség érté
kének kiemelése. Mint Nietzsche, keresi az újat és gyűlöli a szolga
ságot. Ahogy Hugó Viktor megeleveníti az élettelent: ,,Érez a fűszál, 
gondol a kőszírt.“ Vonzódik az elnyomottakhoz, a társadalom ki
tagadottjaihoz s mint mondja, boldog otthonát szeretné megosztani 
mindenkivel s vérével megváltani boldogtalan embertársait. Nyel
vezete pedig pazar szép és páratlan a mi irodalmunkban, sőt a világ- 
irodalom legkiválóbb alkotásai mellé állítható nem egy költeménye. 
A hatalmas kitörésektől a legszelidebb kifejezésre bukkanunk. Tüze 
és lelkesedése folytán ő a filozófiai költészet Petőfije. Fényes ellen
tétjeit, ragyogó kifejezéseit illusztrálja még e néhány sor, ,,Az álom“ 
című költeményéből:

Vízgyöngy a kis levélen,
Villám a fegyverélen,
Sugár a rózsaszálon,
Csók pírja gyenge vállon,
Mi édes és mi szép,
Mi nesztelen, ha lép,
Egy szóval: álom.

Nem durva, nem rikító,
Gyengéden mámorító,
Csillám a hattyú válón,
Egy lopva csók a bálon,
Egy percnyi végtelen,
Az égbe nyúlt jelen,
Az édes álom.
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Avagy a lélek új érzéseit tárják elő e fényes ellentétek:
Vércsöpp a hómezőn,
Virág a sírokon,
Kéj csók a temetőn,
Sugár a romokon,
Egy rózsaszál, mely egy halott 
Szájából nyert táplálatot,
Napfényben édelgő mocsár,
Az élet kéje ebből áll.

Elődeink porán 
Épített palota,
Fájdalmak asztalán 
Terített lakoma,
Őrjöngő vad halotti tor,
Vértalajon emelt szobor,
Bachánsí tánc a sír fölött:
Oh lét, ebből áll gyönyöröd.

A szenvedés vízén 
Támadt sugártörés,
Testvéreink szívén 
Kisarjadzó vetés,
Halónak nyújtott hűsítő,
Halálos kedvre pezsdítő 
Ital a véres harc előtt:
Ez az a kéj és semmi több.

Baudelairre emlékeztetnek ,,Bizarr“, „Don Juan bánata“ című 
versei s e sorok:

Megőszült a világ, meghalt a nyár!

A nap hideg halotti gyertyafény,
A szürke égbolt a világkoporsó;
Arass halál, az élet szörnyen olcsó!
Kacagj enyészet, nincs többé remény,

íme az „Eloa“ ciklusból, feleségéhez írt fenséges szerelmi ver
seiből :

Nyárdéli álom. Csupa pompa.
Nincs semmi árnyék, semmi csorba 
A színpazar, a forró képen.
Megállt a nap. A boldog égen 
Nincs semmi folt, nincs semmi felhő;
Lent ébren álmodik az erdő,
Levelei altatót zizegnek,
A valónál is édesebbet.
Oly dús e csönd. Eleven álom 
Rezeg a lombokon, a fűszálon.
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És álomnyüzsgés, álomélet 
Pezsdíti fel az erdőt, rétet.
Kitörve kéjes lihegésbe,
Izzik az élet dús egésze.
A föld piheg. Virányin áttör 
Lehellete s az égbe száll föl;
Felissza nap, kit szomja éget,
Az élves, langyos páraléget.
És aki ezt az álmot látja,
Elmerül édes andalgásba.
Hisz én vagyok az álomlátó,
Az ébrenalvó, alvajáró!
Az erdő titkait bejárom 
S mellette jár merengve párom,
A főalak a ragyogó kertben,
Az álmatag szelíd szemekben 
Ringatva ezt az álomképet,
Áhítva hajt előtte térdet 
A csókra szomjas álomlátó,
Már itt a földön mennybejáró.

Más helyt:
Itt vagyok a mesék királya.
A napnak izzó glóriája,
Szédítő üdvök pompakéje 
Von fátyolt kínaim fölébe.
Sebeimet bibor takarja,
Ringat a mámor puha karja.
Nagylevelű bizarr virágok 
Borítják el a pusztaságot.
A tiszta lét illatlehellő,
Nem rejt vihart a lepke felhő;
A szunnyadó szilaj kebelnek.
Hattyú lebeg a ringó vízen:
Az én gyönyörben úszó szívem;
A fénybogár a rózsapelyhen:
Az én gyönyört sugárzó lelkem;
A pillangók selymén:
Az én gyönyörtől ittas elmém.

Végre hallgassunk meg a ,.Magyar“ című költeményéből néhány
sort:

Népek karában, oh, mi vagy te,
Én népem, hősök nemzete?
Teremtés méhiben fogant-e 
Több ilyen bűvölő rege?
Áldott s dicső vagy mindörökre,
Ami nagyot s merészet szív akar,
Egy szóba van foglalva össze,
E szóba, hogy: magyar.



96

S így fejezi be:
Lelkedből lelkezém: magyar vagyok.
Nemcsak a vér: szellem jogán.
Szellemetekből, ti dicső nagyok,
Növekvém és táplálkozám.
Honszerelem! Vess tiszta lángot,
Jöjjön, ki velünk érez és akar:
És meghódítjuk a világot 
E szóval, hogy: magyar.

íme, ez volt Kojáthy. Büszkék lehetünk, hogy magyar, hogy a 
mienk volt. Egy ember, akinek egész lénye érzés és gondolkodás. 
Kevés van hozzáfogható; hozzája, aki — Nietzsche „Zarathuszirájá“- 
val szólva — sírokat zúz, határköveket mozdít el s úszik a fénytávol
ban, mert szereti az örökkévalóságot.

Jelentés.
A Kapi—Papp-féle olvasó- és tankönyveknek az új tanterv értel

mében való átdolgozása és kiadása folyamatban van. A II., III. és IV. 
osztály könyvei egyben olvasó- és tankönyvek, melyek a szükséges 
olvasmányok mellett ezen osztályok vallási, földrajzi, nyelvi és a 
beszéd- és értelemgyakorlatokat támogató anyagát is magukban fog
lalják. Az V. és VI. osztály részére pedig lesz külön olvasókönyv, 
mely tekintettel fog lenni bő anyagával az ismétlő iskolára is; lesz 
továbbá ez osztályok részére külön tankönyv, mely ezen osztályok 
tananyagát az új tanterv kívánalmai szerint minden tárgyból feldol
gozza. Tehát a kis káté és számtani példatár kivételével minden más 
kézikönyvet pótol.

Az V.—VI. osztályú olvasókönyv tartalmának gazdagításához 
boldogúlt szerkesztőtársam fia, Kapi Béla püspök, sőt egynéhány 
cikkben egyházunk más jelesei is hozzájárultak.

A Franklintársulat, mint kiadóhivatal, különös gondot fog for
dítani a könyvek minél szebb és gazdag illusztrációkkal ellátott ki
adására.

Felkérem az igen tisztelt evangélikus tanítói kart ezek szíves 
tudomásúl vételére.

Papp József
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Alapítvány.
Tíszovszky Dániel nyugalmazott állami iskolai tanító, jelenleg 

győri lakos, hősi halált halt kedves fia, Tiszovszky Gyula dr„ emlékére 
szülővárosában, Nyíregyházán, az ág. h. ev. egyháznál négy évvel 
ezelőtt egymillió korona alapítványt tett, hogy ez összegnek kamatai 
négyévenként az iskolaszék és egyháztanács javaslata alapján, a kép
viselőtestület határozatával egy nyíregyházi ág. h. ev. tanítónak osz- 
tandók ki április 12-én, Gyula napján. Az alapítvány kamatai ez 
évben először lettek kiadva. A március 14-én tartott egyházi képvise
leti gyűlés az iskolaszék és egyháztanács javaslata alapján Kubacska 
István tanítónak ítélte oda a 300.000 koronát kitevő kamatot. Az át
adás április 12-én, Gyula napján történt az egyház elnöksége és a 
tanítói kar jelenlétében. A kitüntetett tanító az alapítványtevő taní
tónak, elemi iskolában, gimnáziumban, tanítóképzőben, iskolatársa 
volt. Az ő fia is, ifj. Kubacska István oki. tanító, tartalékos hadnagy, 
Olaszországban az utolsó harcokban, amidőn csapatát rohamra ve
zette, hősi halált halt. Ott nyugossza örök álmát,

Tolnay Pál
egy. jegyző

Pénztáraink üresek! Felkérem azért az egyházmegyei tanító- 
egyesületeket, szedjék be azonnal a tagsági dijakat és küldjék 
el az egyházkerületi és az országos egyesület pénztárosainak. 
Minden tag háromszor 17.000 koronát fizet!

Krug Lajos, elnök.

Vezérkönyv
fogalm azásnak népiskolában való tanításához.

(Az uj tanterv szempontjai szerint.) 
írták : S a r u d y  O ttó ,  G e r g e ly  F e re n c  é s  K a p o s i  K á r o ly .  

Ára: 8 0 .0 0 0  K (netto).

Megrendelhető:
G e r g e ly  F e r e n c n é l  P á p a ,  Z r in y i - u .  2 0 .
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Felelős szerkesztő és kiadó:

KRUG LAJOS
a dunántúli egyházkerületi 
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egyesület elnöke.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, 
ÚGYSZINTÉN AZ ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI 
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JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK.
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Előfizetési ára : egész évre 60.000, félévre 30.000 K

rAttki*romWalter nyomoa ríu v ín y tá rsa sAg, SOPRON.



Szerkesztői üzenetek
Elmúlt a felejthetetlen szép soproni nap s hogy magvető munkánk nem volt 

hiábavaló, azt többek közt lapunknak megváltozott külseje is bizonyítja. Víg 
pohárcsengés közepette feláll egy lelkes, fiatal kartárs és kalapot lengetve kije
lenti, hogy beszédének tárgya az ő viselt kalapja; abból indúl ki és ahhoz tér 
vissza. Ebbe a jeles fejdíszbe tegyen minden jótétlélek néhány piculát és azon 
csináltassunk didergő szegény Evangélikus Népiskolánknak meleg ünnepi köntöst! 
Az ötlet eredetisége megkapta a lelkeket és egy szemhunyorintás nem sok, de 
előbb gyűlt össze egy millió és kétszázezer korona s lapunk új ruhát kapott. 
Hogy azonban a jövőben is felöltöztethessük, hasonló jó ötletekre lesz szükségünk, 
mert folyóiratunknak ez a metamorfózisa havi 400.000 korona többkiadást jelent. 
Azzal, hogy az Ev. Népiskola ezentúl szines fedéllappal jelenhetik meg, felsza- 
badúl két szövegoldal, tehát ennyivel több közleményt adhatunk. Ezt bizo
nyára örömmel fogadják a kedves olvasók!

Ezek után pedig hadd kérjem meg még egyszer és utoljára azokat a nehéz 
elhatározású előfizető, azaz elő nem fizető kartársakat, akik a lapot ugyan elfo
gadják, de úgy látszik t i s z t e l e t p é l d á n y n a k  tekintik és azért nem küldik 
be az előfizetés árát: — vegyenek most már erőt magukon és igyekezzenek 
önmagukat felülmúlni azáltal, hogy sietve kiegyenlítik tartozásukat. Fogadják 
meg derék bajtársuknak, Szombath Ernőnek tanácsát; „Csak egy rámslival, két 
spricerrel, egy kuglipartival kevesebbet és mindjárt telik az Ev. Népiskolára is!“

És még valamit! Még mindig vannak, akik 50.000 koronát küldenek, pedig
60.000  K a lap előfizetési ára. A címlap alján olvasható!

De örvendetes tényként szögezhetem le, hogy mindig akadnak, akik nemes 
felbuzdulásukban a hiányokat mások helyett pótolják. íme: E e i c h e l  L a j o s  
ikladi kartársnak derék kis tanulói 135.000, K o v á c s  J á n o s  Taliándőrögdről
50.000 é s A j k a y  B é l a  dr. Répcelakról 20.000 koronát küldöttek lapfenntar
tásra. Forrón köszönöm!

C z i k e  J u l i a .  Előfizetése rendben f. évi december hó 31-ig.
Utolsó kimutatásunk óta K a p i Gr y u 1 a; siremlékére még a következő ado

mányok folytak be: M o l n á r  I m r é t ő l  Orosháza 200.000; K i s s  S á n d o r -  
t ó l é s B e r e c z  G á b o r t ó l  Beled 20—20.000; a soproni alsó egyházmegyei 
tanítóegyesület 23 tagjától 460.000; a veszprémi egyházmegyei tanítóegyesület 
15 tagjától 300.000; a tolna-baranya-somogyi egyházmegyei tanítóegyesület 101 
tagjától 2,020.000; H o r v á t h  L a j o s t ó l  Nemeskocs 40.000; Hé r i cz  J e n ő 
től Iharos 30.000; K o v á c s  J á n o s t ó l  Taliándörögd 50.000; idősb és ifj. 
L u d v á n  J á n o s t ó l ,  L u d v á n  S á n d o r t ó l  összesen 60.000; B a i e r  
J á n o s t ó 1 Bonyhád 100.000 korona. Gyűjtésünk tehát 26,460.000 koronával 
zárult, tehát 2,369.000 k o r o n a  t ú l j e g y z é s s e l !  Büszke vagyok rátok! 
Ti nemcsak a nagy halottnak, hanem magatoknak is állítottatok emléket. Az Ég 
áldása legyen rajtatok!



KAPI GYULA SÍREMLÉKE.

F e la v a t ta  az O r sz á g o s  E v a n g é lik u s  
T a n ító e g y e s ü le t  1926 . jú l iu s  7,=én
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Krug Lajos beszéde
Kapi Gyula síremlékének felavatásakor.

Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Midőn három évvel ezelőtt idekisértük nagy halottunkat, mind

nyájan éreztük, hogy vissza-visszatérünk majd a fej fák e néma er
dejébe. Tudtuk, a válás nem lehet végleges s akit siratunk, csak 
azért távozott, hogy örökké köztünk és a mienk maradjon. Eljöttünk 
tehát most is e sírhoz, mely porsátorát takarj a* mert zarándok- 
helyünkké, erőforrásunkká lett. Eljöttünk ide, mert e sírból beszél 
most is hozzánk, mert innen tanít, buzdít, lelkesít és csöpögtet meg
megújuló reményt csüggedt szíveinkbe. E sír mélyéből nyúlik ki ál
dott keze, hogy nekünk útat, irányt mutasson — és tanítása a tér- és 
időbeli távolság növekedésével mindig meggyőzőbb, mindig mélyre
hatóbb, egyéniségének varázsa mindig ellenállhatatlanabb, vezetése 
mindig biztosabb lesz. Legyen áldott dicső emlékezete! És mi, akik 
három évvel ezelőtt fátyolozott szemmel néztünk tovatünedező, glóriás 
alakja után, most a fájdalom csillapultával összeszedünk minden em
lékvirágot, mely léptei nyomán fakadt és amit az idő lekaszált, azt 
most hálás kegyeletünk köti kévébe. — És gyűlnek ezek a kévék 
keresztekbe és ezek sora az elröppenő évek számával egyre nő és so
kasodik. — Emlékét talán mi őrizzük leghívebben, akik lábainál ül
tünk és ittunk bölcsesége üdítő forrásából; akik éreztük oly önzetlenül 
szerető nagy szívének felénk áradó melegét; akik gyönyörködtünk 
meggyőző szavának lelket fogó bűvös erejében s akik a tanítványok 
rajongó hitével tekinthettünk fel egykor az utolérhetetlen nagy mes
terre! — Mi tudjuk, hogy mi volt ő  egyházának, hazájának és a ta
nítóságnak! Más pályán bizonyára felkapta volna nevét a hír és a 
nemzet most talán legnagyobb fiai közt emlegetné, de a nyilvánossá
got kerülő, egyszerű tanítókat nevelő, csendes apostolnak magvető 
munkáját nem kisérte külső, zajos elismerés, — de nem is kereste. 
Hasonló volt az ő áldásos működése a suttogva csobogó csermely 
folyásához. Nem harsogott, nem zúgott, habjai nem szakgattak partokat, 
inkább megpermetezte, öntözgette azokat. Azért virultak folyása mentén 
ezerféle szinpompában a legszebb virágok és telítették a levegőt édes 
illattal. Ez a csendes, áldást fakasztó, egész tanítónemzedéket nevelő 
munkássága tette őt naggyá. — A nagy emberek a Gondviselés aján
dékai. A Gondviselés kincsekkel felérő kegyes ajándékának tekin
tettük mi ő t is. A nagyságnak, elhivatottságnak, az elküldetésnek 
bélyegét viselte ő is homlokán és tökéletes lelkiségének kisugárzása, 
szeplőtlen Catoi jellemének nemes fémjelzése látható volt összes al
kotásain. — Amit nem az igazi elküldetés ereje hat át, a mögött ott 
sötétlik már keletkezésekor a múlandóság árnyéka, ő  elhivatott volt, 
azért övezi az ő művét is a halhatatlanságnak örök dicsfénye.

Az igazi nagyság megnemesíti a szellemet és a szellem úrrá lesz 
az anyagiságon. Mivel az ő szelleme is legyőzte az anyagiságot, azért 
uralkodott a lelkeken, azért hatott egy-egy gondolata, mondása, ki
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jelentése, megnyilatkozása úgy mint a szikra, mely hatalmas tűzosz- 
loppá növekszik, de nem gyújt, nem éget, hanem világít.

És most eljöttünk, hogy a megdicsőültnek hódolatunkat bemutas
suk, hogy hálaadónkat lerójjuk. — Eljöttünk, hogy ez ünnepi hangulat
nak imádságos csendjében újból hitvallást tegyünk mellette és szere- 
tetünknek külső alakban is kifejezést adjunk. Álljon tehát e márvány 
,,ad perpetuam memoriam!“ És hirdesse Magyarország evang. tanító
ságának soha el nem múló háláját azzal a fenkölt lelkű férfiúval szem
ben, akinél ideálisabb és tisztább életet, még senki sem élt e földön; 
akinél szebben még senki sem töltötte be magasztos hivatását; 
akinél hívebben még senki sem csüngött egyházán, nemzetén; akinél 
odaadóbb szeretettel még senki sem gondozta a jövőt jelentő nemze
déknek veteményes kertjét!

S midőn most az ország evangélikus tanítósága nevében e sír
emléket átadom rendeltetésének, teszem azon tudatban, hogy miként 
az igazhívő mozlim Mekka felé, úgy irányítjuk ezentúl mi is tekinte
tünket e szent helyre, s miként Anteusz az anyaföld érintésétől meg
erősödött, a mi lelkünk is megedződik, valahányszor e megszentelt 
földet érezzük lábunk alatt és tekintetünk e hantokon pihen.

S ha ismét távozunk innen, felgyűl mögöttünk itt egy újabb 
pharosz, melynek bíztató fénye messze bevilágít sötét éjszakánkba és 
amely elkalauzolja majd az élet tengerén nehezen küzködő gályánkat 
a csendes, biztos révbe,

l egyen tehát áldott, kit e hant takar és dicsőség annak, kinek 
csak teste porlad itt alant!

Kapi Gyula.
Irta és felolvasta: Hamar Gyula tanítóképző-intézeti igazgató.

A legutóbbi öt évtized evangélikus tanítóinak és kántorainak 
működésén különösképen a dunántúliakén — megérzik a soproni 
evang, tanítóképző-intézet néhai erős személyiségű igazgatójának, 
Kapi Gyulának a szelleme; az az evangéliumi boldogító szellem, 
melyet Kapi az intézetben felvirágoztatott és örökségül hagyott s 
melynek nagyszerű visszatükröződése nyilvánúl abban, hogy Kapi 
Gyulát a magyarországi evangélikus tanítók egyetemessége tanító- 
mesteréül tekinti. S a sok-sok tanítvány közül legboldogabbak azok, 
kik valaha a mester lábainál ülhettek és hallgathatták bölcs tanításait, 
útmutatásait, intelmeit; kik szavaiból s tetteiből megérezhették lelké
nek feléjük áradó szeretetét; kik szemlélhették benne a tekintély, a 
tisztelet, szeretet és hála paedagógusát, a szigorúan következetes kö
telességteljesítés élő példáját; kik szeretettel tisztelhették egyénisé
gében a felsőbbségért, az egyházáért, a hazájáért, az iskolájáért s az 
iskolaügyért, az evangélikus tanítók és egyházi énekvezérek magasabb 
rendű érdekeiért lelkesedve küzdő nemes embert. Valóban, Kapi 
Gyulát a lelkülete nemessé tette s ez a nemesség a legnemesebb 
nemesség.
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Tapasztalatok, megfigyelések és kísérletek általánosságban bizo
nyítják, hogy az ember öröklött diszpozícióinak alakulására szinte 
döntőleg hat a származáson kívül a környezet, a nevelés, az iskola. 
Kapi Gyulára vonatkoztatva e tételt, korántsem mellékes, hogy evan
gélikus tanítói családból származott s hogy a soproni evang. líceum
ban nevelkedett. — Kapi Gyula 1850. január 27-én született Lajos- 
komárom községben, Veszprém megyében. Atyja evang. tanító volt. 
Szülei korán haltak meg s az árva fiú neveltetéséről az idősebb test
vérek és a rokonok gondoskodtak, kik 1861-ben a soproni líceumba 
íratták be, ahol a tanárok közül különösen Pálfy József, a soproni 
evang. tanítóképző-intézet egyik alapítója és első igazgatója, ismerte 
fel az árva fiúnak kiváló egyéni kvalitásait. Az a vallásos és hazafias 
szellem, mely a soproni evang, líceumban, illetőleg ez intézet tanárai
nak nevelői működésében minden időben uralkodott, s Pálfy József 
egyénisége tagadhatatlanúl döntő hatású volt Kapi Gyula jellemének 
helyes irányú fejlődésére.

Kapi Gyula az evangélikus tanári pályát óhajtotta s midőn 1869- 
ben a soproni evang. tanítóképző-intézetben segédtanárra volt szük
ség (a dunántúli evang. egyházkerületnek 1869. évi június 23-án kelt 
iskolai nagybízottmányi jegyzőkönyve szerint), „képezdei segédtanító
nak Kapi Gyula néptanító-jelölt és érettségi vizsgát tett ifjú válasz
tatott meg 200 frt évi fizetéssel és szabad lakással“. Az 1869/70. is
kolai évtől kezdve tehát a soproni evang. tanítóképző-intézet tanárai 
között találjuk Kapi Gyulát. Atyai pártfogója, Pálfy József, 1869. 
július 4. óta, sajnos, már nem volt az élők sorában s helyébe Király 
József, a polihisztor, került igazgatónak. Tanári működésének első 
évében a magyar nyelvet és irodalmat tanította Kapi Gyula az I. és 
II, évfolyamban, a zeneszerkesztést a II-ban s a zongorajátékot. Mi
dőn 1869. december havában ,,Ifjúsági Zenetársaság“ néven egy új 
önképző-egyesület alakúit a líceumi és tanítóképző-intézeti ifjúság 
között, mely hetenként a tanítóképző-intézetben gyűlt egybe, Kapi 
Gyula nem csupán az új önképző-kör jegyzőjeként szerepelt, hanem 
mint buzgó előadója és komponáló tagja és 1870-ben mint társelnöke 
is. 1870. nyarán a népoktatási intézetek tanulmányozása végett két 
hónapig Németországban utazgatott, az 1870/71. iskolai évtől kezdve 
pedig 300 frt fizetéssel előléptették helyettes tanárnak és 200 frt-nyí 
segélyt biztosítottak részére, ha tanulmányainak folytatása végett kül
földre utazik.

Az 1871/72. iskolai évtől kezdve — csekély megszakítással — 
1897-ig tanár-elnöke volt Kapi a soproni evang. tanítóképző-intézet 
önképző-körének, a Pálfí-körnek, melynek tagjai 1907-ben alapítványt 
helyeztek el Kapi néven; ugyancsak az ő nevéről nevezte el magát 
1924-ben az intézet ifjúsági belmísszíó-egyesülete is, — Mikor a 
,(Néptanítók Lapja“ 1875. évfolyamának 10. számában felvetették a 
tanítóképző-intézeti önképző-körök reformálásának avagy megszünte
tésének eszméjét, Kapi Gyula is megírta arra vonatkozó véleményét. 
Igen helyes okfejtéssel megállapította, hogy az akkori önképző-körök 
„aratni akarnak ott, hol még csak vetni kellene“. Megjelöli a helyes 
irányt, melybe a tanítóképző-intézeti önképző-körök működése tere-
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lendő. Szerinte az önképző-körök a tanítási órák kiegészítésére valók, 
tehát nem szabad azokat megszüntetni, hanem inkább újjá kell szer
vezni. Azt mondja, hogy ,,az ismeretszerzésnek alig van hathatósabb 
eszköze a józan magánolvasásnál. Azonban azt tanintézeteink vagy 
nem ismerik, vagy vadon hagyják tenyészni az ifjúság között. Az ön
képző-körök feladata volna a magánolvasásnak propagandát szerezni, 
azt a legegészségesebb eledellel táplálni s megóvni mindenféle mérges 
csemegétől. Az önképző-kör vezető tanára jelölje ki azokat a mun
kákat, melyeket áttanulmányozásra méltóknak Ítél; az ifjak közül vál
lalkozzanak néhányan egy-egy munka átvételére. Ezután következzék 
a nyilvános referálás. Az ajánlkozottak felolvassák az áttanulmányo
zott munkák tartalmát s azokból készített jegyzeteket vagy kivonato
kat. Mindezeket — ha lehet — az elnök egészítse ki egyes bírálatok 
idézésével vagy saját nézetével. Ily értelemben megszűnnék az ön
képző-kör csak nyelvet és irodalmat művelő egylet lenni (azt tegyék 
meg a rendes tanórák!) s egy a magánolvasás rendszeresítése által 
az ifjúság ismeretkörének kitágítását célzó társulattá alakúina át, 
mely telán több joggal vehetné fel az „önképző-kör" cégét, mint az 
eddigi önképző-körök. Az ily önképző-kör nem is szorítkozhatnék 
csak egyik vagy másik nyelv irodalmi termékeire, hanem fel kellene 
ölelnie mindazt, mit a kebelében levő tagok megérthetnek; noha azt 
elvárhatjuk tőle, hogy a referálás mindig hazai nyelvünkön történjék".

Az egyházkerületi iskolai nagybízottság 1872. július 19-én indít
ványozta, hogy Kapi Gyula, abban az esetben, ha az állami tanár- 
vizsgálatot megállotta, tanítóképző-intézeti rendes tanárnak ismertes
sék el. Ezt az indítványt az 1872. évi egyházkerületi közgyűlés el
fogadta s Kapi Gyula 1872. szeptember 25-én kitűnő sikerrel állotta 
meg a tanítóképző-intézeti tanári állami vizsgálatot Budapesten, 
Trefort Ágoston akkori vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztertől, 
illetőleg Gönczy Pál akkori osztálytanácsostól alakított tanárvizsgáló- 
bízottság előtt a paedagógiai tárgyakból, a magyar nyelvből és iroda
lomból és zenéből. Ettől az időtől kezdve tehát Kapi Gyula rendes 
tanári minőségben működött 1882. szeptember 1-ig, amikor igazgató
jává lett a soproni evang, tanítóképző-intézetnek. Rendes tanársága 
kezdetén, 1873-ban Trefort miniszter 500 forintnyi segélyt engedélye
zett Kapi Gyulának, hogy további önképzés végett egy évet külföldi 
megölelő intézetekben töltsön. Ennek folytán az 1873/74. iskolai év
ben — paedagógiai és bölcseleti tanulmányainak kiegészítése végett 
— a leipzigi és zürichi egyetemen találjuk Kapi Gyulát, ki az iskolai 
év szünetei alatt meglátogatta s tanulmány tárgyává tette Szászország 
tanítóképzőit és Zürich-kanton iskoláit s két hétig hoszpitált a halber- 
stadti tanítóképzőben, melynek akkor Kehr Károly, a korabeli nagy- 
tekintélyű gyakorlati paedagogus, volt az igazgatója. Kapi Gyula 
gazdag tapasztalatokkal és ideális tervekkel tért vissza soproni taní
tóképző-intézetébe. Tapasztalatairól és tanulmányairól beszámolt a 
„Néptanítók Lapjában" („Szászország tanítóképző-intézetei" 1876.) 
és a soproni evang. tanítóképző-intézet értesítőiben („A halberstadti 
tanítóképző-intézet" 1875/76. és „Az induktiv tanmód alkalmazása a 
paedagogia s anyanyelv oktatásánál külföldi tanítóképző-intézetek
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ben" 1876/77). A halberstadtí tanítóképző-intézet ismertetésében töb
bek között így értekezik: „Hogy jelen tudósításba éppen a halber- 
tetadti seminariumról szóló passzust választóm, annak két oka van: 
egyik az, hogy az általam megtekintett tanítóképző-intézetek közül a 
halberstadti áll három évi tanfolyamával a mienkhez legközelebb; a 
másik az, hogy az internátus kérdésének oly szerencsés megoldását, 
továbbá oly jól organizált gyakorló-iskolát sehol sem találtam, mint 
itt, Kehmek, korunk e tekintélyes gyakorlati paedagógusának műkö
dési helyén. Az utolsó ok fontosságát emelte előttem az, hogy tanító
képző-intézetünk éppen most fáradozik önálló gyakorló-iskola felállí
tásán. Talán lesz egy-két szemecske jelen sorok között is, mit építge- 
tésünkben felhasználhatunk.“ A soproni evang. tanítóképző-intézet
nek ez a tervezett önálló gyakorló-iskolája a Kehr-féle rendszer sze
rint az 1883/84. iskolai évben nyílt meg, ugyanakkor, midőn az eddigi 
három évfolyamú tanítóképzést országszerte négy évfolyamúvá fej
lesztették, Ez a gyakorló-iskolai típus szerepelt a soproni evang. ta
nítóképző-intézetben 1913-ig. Azt mondja Kapi a halberstadti tanító
képző-intézet ismertetésében: „Nem célom a gyakorlati kiképzés ily 
rendszeréhez hosszú dicséreteket csatolni; csak annyit akarok megem
líteni, hogy az ismeretek elemeit oly biztosan bíró s a népiskolában 
oly otthonos, oly szabadon mozgó tanítójelölteket utazgatásom alatt 
sehol sem találtam, mint Halberstadtban.“ Annak idején hasonló 
eredményeket ért el Kapi a soproni evang. tanítóképző-intézet gya
korló-iskolájában is.

Király József Pál nagyérdemű igazgató nyugalomba vonulása 
után, 1882. szeptember 1. óta Kapi Gyula igazgatta 23 éven át a sop
roni evang. tanítóképző-intézetet. Abban a 23 évben a legfokozottabb 
mértékben fordította munkás életének minden idejét soproni evang. 
tanítóképző-intézetünk felvirágoztatására, evang. tanító- és kántor
képzésünk emelésére. Áldásos életéből összesen 35 évet szentelt a 
soproni evang. tanítóképző-intézetnek; mígnem a munkához szokott, a 
munkának élt férfi, kinek neve a soproni evang. tanítóképző-intézeté
vel összeforrt, kinek nevéhez fűződik az intézet felvirágozása, meg
rongált idegzetének pihentetése végett 1904-ben egy évre terjedő sza
badságot kapott és 1905. szeptember 1-től számítva végleg nyuga
lomba vonölt.

Sokan voltak és vagyunk, kik hosszú éveken, évtizedeken át sze
mélyesen ismerhettük, tisztelhettük, szerethettük Kapi Gyulát, az erős 
személyiségű férfiút, a kiváló paedagógust, a bölcs adminisztrátort, az 
atyai barátot. Erős személyisége különösen igazgatóságának idején 
érvényesült. És ez az erős személyiség szuggesztív erővel hatott nö
vendékeire. Megérezte s meglátta benne mindenki a mintaképét a 
kötelesség rendíthetetlen, hű teljesítőjének. Élő példája tiszteletre, 
felette nagy megbecsülésre és utánzásra indította növendékeit. Hogy 
Kapi Gyula igazgatósága idején a soproni evang. tanítóképzőben ne
velkedett tanítói gárdának oly sok erős egyéniségű, kötelességhű tagja 
vált ki, nem tekinthető véletlenségnek, hiszen ott volt a mintakép, ki 
szigorú, azaz következetes volt szavaiban, tetteiben, erélyes az elbiza- 
kodottakkal, nyájas, bátorító a csüggedőkkel szemben. Növendékei
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azt mondották róla, hogy szigorú, de igazságos. Szerény anyagi juta
lom mellett önmegtagadással feszítette meg idegeit a szent ügy érde
kében, kora reggeltől a késő órákig, nem önhasznáért, hanem csak 
azért, hogy szeretett növendékeinek, a leendő tanítóknak lelkét meg- 
edzze, irányítsa, fogékonnyá tegye mindaz iránt, ami jó, ami nemes, 
amik az ő  lelkének ideáljai. Istenben bízó mélységes hitével táplálta 
^sokakat boldogító, munkás életre nevelő szeretetét. Azt tartotta fő 
kötelességének, hogy Istentől megszabott hivatását feltétlenül, hűsé
gesen teljesítse. Ethizálta a hivatását. Idealizmusával, kitartó, köte
lességhű munkásságával szinte csodákat művelt. Nevelő munkájában 
a tanítói egyéniség ethizálása volt a célja; gyakorlatilag alkalmazta a 
személyiség paedagógiáját. Élete javát adta paedagógiai ideáljainak 
megvalósításáért, a magyar evangélikus tanító személyiségének meg- 
'alkotásáért. Érezték, látták ezt a növendékei s legjobban fájt nekik 
maguknak, ha igazgatójukat — akaratlanúl is — megbántották. Olyan
kor azután boldog volt az illető, ha igazgatója a megengesztelődés 
jeléül hosszabb idő múlva felelésre szólította a bűnöst. Pedig tudva
levő, hogy a tanulók legtöbbje örül, ha nem kell „felelnie“. — Kapi 
JCyula adminisztrátori bölcsesége az anyagilag szegény soproni inté
zetet nem csupán versenyképessé tette a gazdag felszerelésű, anyagi
lag sokkal erősebb helyzetű állami tanítóképzőkkel szemben, hanem 
a gyakorlati képzés és kántorképzés intenzitása, valamint az intézet
ben uralkodó egységes világnézet kvalitása tekintetében föléje is 
emelte intézetét az államiaknak. Egy emberöltőn végig nappal taní
tott, hiányzó tanerőket pótolt s a késő éjjeli órákig a tanítóképzésünk 
érdekeit szolgáló javaslatokon dolgozott, szervezeteket, szabályzato
kat, költségvetéseket készített, cikkeket, értekezéseket, tanulmányokat 
írt, iskolai könyveket szerkesztett, zeneműveket komponált. Legfon
tosabb cikkei abból az időből: Az iskolák Luther tanuló-korában (Egy
ház és Iskola, 1884), Evang. gyámintézetünk múltja és mostani szer
vezete (U. o., 1885), Tanítóképző-intézeteink zeneoktatásáról, A ta
nítóképző-intézetek tantervének módosítása, A bécsújhelyi tanító
képző-intézet (Magyar Tanítóképző, 1890), Comenius Ámos János 
(A soproni evang. tanítóképző-intézet értesítőjében, 1891). Munkái 
közül a Dalkönyvec^ce (1881) és a hozzávaló Utasítás (1882) a nép
iskolai énektanításnak kiváló szolgálatára volt. A Pálmaágak (1886) 
című egyházi és alkalmi férfikar-gyűjtemény közkedvelt munka volt. 
Tanártársával, Papp Józseffel, valamint Pós Lajossal együtt szerkesz
tette az ABC- és Olvasókönyvet (1886), majd Bakó Sámuellel és 
Papp Józseffel együtt összeállította az Olvasókönyvet az evang. nép
iskola II, és III. osztálya számára (1886) és Papp Józsefsel együtt 
kidolgozta az Olvasó- és Tankönyvet az evang. népiskola IV.—VI. 
osztálya számára (1889). Ezek az olvasókönyvek a legújabb időkig 
nagyon használatosak voltak népiskoláinkban s az új tanterv értelmé
ben való átdolgozásuk és kiadásuk folyamatban van. Kapi Gyula 
szervezőképességét mutatják a soproni evang. tanítóképző-intézet 
igazgatói jelentései, értesítői, valamint az intézet gyakorló-iskolájá
rnak szervezete és részletes tanmenetei (1889) is, melyekben Papp 
Józseffel együtt — a maga idejében — pompásan használható mintát



103

adott az evang, elemi népiskola nevelő és oktató munkáiénak beosz
tására.

1889. január 1-én jelent meg Kapi Gyula és Papp éózsef szer
kesztők és laptulajdonosok nevén az „Evangélikus Népiskola című 
nevelés- és oktatásügyi havi folyóirat, melynek legelső cikkében olvas
hatjuk a lap programmját, illetőleg megindításának motivumait. E 
cikkben ezeket írják a szerkesztők: „Régóta érezzük egy evangéliumi 
szellemű paedagógiai, különösen népiskolaügyi lap hiányát. Van a 
népoktatás szolgálatában lapunk elég, van szinte fölös számmal, de 
azok, mint az általános nemzeti iskolaügy orgánumai, prot. iskoláink 
sajátlagos ügyeivel s bajaival nem igen törődnek . . .  Mi tehát a most 
meginduló „Evangélikus Népiskolával“ speciálisan evang. egyházunk 
népoktatásának érdekeit akarjuk szolgálni. Ez érdekek között első 
helyre tesszük a népiskolai vallásoktatás kérdését, mert be kell valla
nunk, hogy népoktatásunk országos fellendülése óta e téren tettünk 
legkevesebbet. Belesodortatva az 1868 óta megindult általános paeda
gógiai mozgalmakba, megfeledkeztünk azon egyedül helyes fundamen
tumról, mely vettetett a Jézus Krisztus által. A vallásoktatás mellett 
kiterjesztjük figyelmünket a népiskolai oktatás többi ágaira is . .. S 
mind e tárgyakat nemcsak elméleti értekezésekben, hanem főképen 
gyakorlati feldolgozásokban, részletes tanmenetekben s mintaleckék
ben igyekezünk olvasóinknak bemutatni. .. Gondoskodni fogunk 
irányadó cikkekről a népiskola felszerelését, a taneszközök beszerzé
sét s az iskola egészségügyét illetőleg. Figyelemmel kisérjük a nép
iskolára vonatkozó régibb s újabb törvényeket, egyházkerületi határo
zatokat, s miniszteri rendeleteket. Továbbá ismertetjük az időnként 
megjelenő tankönyveket. Lapszemle rovatunkban bemutatjuk a hazai 
és külföldi szaklapok fontosabb közleményeit. Küzdeni fogunk a nép
tanítók anyagi helyzetének s erkölcsi és társadalmi állásának emelése 
mellett, de nem tévesztjük szem elől a tényleges viszonyokat s a meg
levő törvényes határokat sem. Lesz gondunk rá, hogy az evang. tanító- 
egyesületek működéséről rendes ismertetéseink legyenek. Tárca rova
tunkban közlünk életrajzokat prot. iskolai életünk kimagaslóbb alak
jairól, továbbá komolyabb vagy kedélyesebb tanulmányokat s rajzokat 
az iskola köréből . . .  Szóval az „Evangélikus Népiskola“ bemutatja 
hazai evang. népiskoláink tanügyi állapotát minden oldalról, azt 
pmelni és fejleszteni igyekszik minden irányban, összekötő kapcsot 
óhajt szolgálni az összes hazai evang. tanítók s tanítóegyesületek kö
zött; szabad szószólója lesz minden oly véleménynek, törekvésnek, 
mely egyházunk s iskoláink jólétét s általában a közjót célozza; de 
kizár hasábjairól minden személyes ügyet és minden szenvedélyes 
hangot. Közlönye akar lenni a becsületes, józan, szolid munkálkodás
nak, mely a néptanítói általános és szakműveltséget fejlesztve, az 
evangéliumi egyházias érzületet ápolgatva, a keresztyén vallás-erköl- 
psi alapon nyugvó magyar nemzeti népnevelés ügyéért harcol.“ — 
Nemde, ezekhez nem szükséges kommentár. Kapi Gyula az „Evan
gélikus Népiskola“ szerkesztésében három évig vett részt. Ez az idő 
elég volt arra, hogy megalapozza a folyóirat közkedveltségét a hazai 
pvang. tanítóság között s ezen az úton is hozzájáruljon hazai evang. 
népoktatásügyünk fellendítéséhez.
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Érdemeit, önfeláldozó munkásságának áldásait elismerték fel
jebbvalói, tanártársai, tanítványai s általában mindazok, kiknek mód
jában volt a munkásságát közelebbről szemlélhetni. Érdemeit elis
merte az egyházunk, mely kitüntette tiszteletével és bizalmával. Az 
1891—93. egyetemes zsinatra az egyházkerületünk őt küldötte tanár
képviselőjéül; 1896-ban az evang. egyetemes tanügyi bizottság rendes 
tagjává lett; az ő kezdeményezésére 1895-ben alakúit Dunántúli 
Evang. Egyházkerületi Ének- és Zenepártoló-Egyesületnek mindvégig 
főtitkára, nyugami éveiben a Dunántúli Evang. Egyházkerület Tanító
képesítő Bizottságának rendes tagja s az Országos Luther-Társaság- 
nak dísztagja volt; a dunántúli énekeskönyvünk („Keresztyén Énekes- 
köny“) szerkesztésével megbízott énekügyi bizottságnak ő volt az 
elnöke. A soproni helyi társadalomban mindenki tisztelte. Részt- 
vett a Soproni Irodalmi és Művészeti Körnek magyar kultúrát ter
jesztő munkásságában, támogatta a helybeli hazafias egyesületek tö
rekvéseit, munkálkodott a helybeli evang. egyházközség különböző bi
zottságaiban. Mikor a Soproni Magyar Férfi dalkör néhány lelkes ma
gyarnak kezdeményezésére 1875-ben megalakúit, Kapi Gyulát kérték 
fel a dalkör első karmesteréül s megzenésítette a Férfidalkörnek ma 
is érvényben levő jeligéjét: „Magyar ajkról magyar szívhez zengjen 
dalunk, míg magyar lesz!" Sopron magyarosításának nagy munkájá
ból Kapi Gyulának is kijutott a része; a magyar zenét mint nemzeti 
kultúrtényezőt ő ismertette el Sopronban, hol az ő idejéig a német 
zene és ének mellett a magyarnak nem igen volt becsülete. Kapi érde
meit elismerte az állam is; 1896-ban a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter kinevezte az Országos Közoktatási Tanács tagjává s őt, 
az evang. egyház emberét, 1898 óta megbízta a modori, csurgói, lévai, 
pápai állami tanítóképzőknek s a felsőlövői evang. tanítóképző-inté
zetnek hivatalos meglátogatásával, illetőleg felülvizsgálatával. Evang. 
tanítóságunk mindenkor őszinte tisztelettel és szeretettel tekintette 
egyik vezéréül Kapi Ciyulát, ki többek között tiszteletbeli tagja volt 
a fehér-komáromi és somlyóvidéki evang. tanítóegyesületeknek. S 
most a magyarországi evangélikus tanítóság egyeteme „nagy halott
jának“ tekinti őt és 1926. évi rendes közgyűlésének díszes keretei kö
zött felavatta Kapi Gyulának emlékezetére a tanítóságtól Sopronban 
emelt hatalmas márvány síremléket.

Kapi Gyulának élete végéig nemes szórakozása, sőt életszükség
lete volt a zene- és az énekköltészet. És e tekintetben is kiváló volt; 
kiváló mint gyakorlati zenész, még kiválóbb mint komponista és zene- 
,paedagogus. Aki Kapi Gyulát személyesen nem ismerte, vegye ke
zébe zenei alkotásait s azok alapján megállapíthatja Kapi Gyula lel- 
kületét. Ének-zenéje sohasem mesterkélt, hanem mindig egyszerű, erő
teljes, bensőséges, imádságos. Ilyen volt Kapi Gyula rokonszenves 
lénye és áldásos működése is: egyszerű, erőteljes, bensőséges, imád
ságé«. Imádságos lelke sohasem produkált szentségtelen, profán ze
nét. Lehet, hogy anyagilag jól járt volna, ha a profán zenére adta 
volna magát, hiszen a tömegnek könnyed, sekély, sokszor léha zene 
tetszik legjobban, de Kapi Gyula lelke olyan zenének megalkotására 
nem volt képes. Dalai, énekei elterjedtek ott, hol ünnepi, komoly han
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gúlát uralkodik: leginkább a templomban s az iskolában. Egyházi és 
iskolai ünnepélyeink műsorán még ma is állandóan szerepelnek Kapi 
Gyula énekei s karénekei: magánénekek, gyermekkarok, vegyeskarok, 
férfikarok. Világi ének-zenéjét is erőteljes, bensőséges, ünnepélyes, 
imádságos hangulat jellemzi. ,,Árpád sírja", „Vidd el fecském", 
„Ráchel siralma", „Egy gondolat bánt engemet" stb. mind olyan tár
gyú, amilyennek az előbb jellemzett zene felel meg. Egyházi és világi 
karénekeit széles e hazában éneklik templomi és egyesületi énekkarok. 
Midőn a zsoltárok könyvét lapozgatta a Bibliában, megszólaltak szí
vének csudálatos húrjai s az ő áldott keze megörökítette kottában szí
vének zenéjét, gyönyörűségére és lelki épülésére embernek s bizo
nyára kedvességére Istennek. E szórakozása áldást jelentett neki ma
gának, másoknak is. Kompozícióit s zenepaedagógiaí cikkeit, műveit 
a hozzáértők ma is nagy haszonnal forgathatják. Ledfontosabb művei 
ezen a téren: a már említett Dalkönyvecske és a hozzávaló Utasítás, 
mely alapvető műnek tekinthető a népiskolai énektanításban. Vagy 
említsük meg a Pálmaágak, a Harangszó, Magyar Éneklő Kar, Vallá
sos Karénekek Vegyeskarra, Gyermeklant című gyűjteményeket, 
amiknek gyöngyszemei itt is, ott is felcsillannak egy-egy egyházi vagy 
hazafias ünnepélyünk fényében. Rengeteg volt azoknak a litografált 
kottáknak a száma is, melyeket Kapi Gyula a Dunántúli Evang. Egy- 
házkeületi Ének- és Zenepártoló-Egyesület kiadásában bocsátott egy
házunk rendelkezésére. Nem értékelhető eléggé az a belmissziói 
munka, melyet ilyetén Kapi Gyula mint énekszerző a magyarhoni 
evangélikus egyház szolgálatában kifejtett. Nagy kár, hogy ez utóbb 
említett litografált kották egybegyűjtése ma már lehetetlen.

Kapi Gyula mint zenepaedagógus kiválóan szolgálta egyházát és 
az iskolaügyet. A tanítóképző-intézeti ének- és zeneoktatás fejlesz
téséhez nem csupán elméleti cikkekkel, értekezésekkel járúit hozzá, 
hanem rendszeres művekkel s évtizedes gyakorlati oktatással is. Össz- 
hangzattani Gyakorlókönyvét (2 füzet, 1887) zeneiskoláknak és ta
nítóképző-intézeteknek szánta s e kitűnő füzeteket a m. kír. Zeneaka
démián is használták. Ötven Rövid Előjáték című művét az evang. 
kántorképzés céljaira írta (1890). Orgonaiskoláját (I., II. rész, 1891) 
ma is használják tanítóképzőinkben. Mint soproni evang, tanítóképző
intézeti tanár és igazgató az intézet eminens érdekéül és feladatáúl 
tekintette az evang. kántorképzést. Az „Általános Tanügyi Közlöny" 
1879. évi 19. és 21. számában „A tanítóképezdei ének- és zeneoktatás
ról" írott tanulmányában részletesen taglalja methodikáját, melyből 
még ma is igen sokat tanulhat az, ki tanítóképző-intézeti ének- és 
zeneoktatással foglalkozik. E tanulmányának befejezésében igen ta
lálóan írja, hogy „a felekezet szárnyai alá került tanítótól nemcsak 
azt várjuk el, hogy énekelni, zenélni tudjon, hanem hogy éneklése, 
zenélése a felekezet főhatósága által megállapított szertartásos for
mákban nyilatkozzék". Ezért azt kívánja, hogy az állami tanítóképző
intézetet végzett tanítójelölt, mível ott csak általános énekbeli és zenei 
képzettséget nyert, az egyházi énekben és zenében való jártasságát 
egy éven át egészítse ki, amiről azután tegyen bizonyságot az állami 
tanítóképzők vizsgáló-bizottságába küldött felekezeti megbízottak 
előtt.
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Nyugalmi éveiben szerkesztette Kapi Gyula a magyarországi 
ágostai hitvallású evangélikus egyetemes egyház Korálkönyvét (1912). 
Ez a gyűjteményes hatalmas munka klasszikus feldolgozásban magá
ban foglalja az addig használatban volt közkedveltségű egyházi dalla
mainkat, a magyar eredetű ,s a magyar lélek karakterét kifejező mű- 
yészi értékű egyházi melódiáinkat, az idegen dallamok közül pedig a 
feltétlenül klasszikus becsüeket s azokat az énekdallamokat, melyek
nek szövege a hozzá fűződő emlékek révén szinte hitvallási jelentő
ségre emelkedett, E korálkönyvvel Kapi azt célozta, hogy nagy
magyarországi evang. egyetemes egyházunknak mind a négy kerülete 
egyaránt használhassa, továbbá, hogy megszokott énekeit abban min
den gyülekezetünk megtalálja és hogy e korálkönyv révén a hazai 
evangélikus templomi éneklés zenei tekintetben mindinkább egysé
gessé, magyarrá, nemzetivé váljék, népünket pedig elkisérje a temp
lomból s iskolából ki az életbe. Evangélikus lelkészeinktől és ének
vezéreinktől függ, hogy e korálkönyv ideális céljai megvalósuljanak. 
— Kapi Gyulának utolsó két nagyobb művét, a Gyermeklantot és a 
Vallásos Karéneket a Dunántúli Evang. Egyházkerületi Ének- és 
Zenepártoló Egyesület adta ki egyházunk negyedszázados emlék
ünnepe alkalmából. E munkákból kitűnik, hogy Luther szellemében 
mennyire szívén viselte Kapi Gyula az egyházunk és iskoláink érde
keinek ügyét akkor is, midőn már nem volt ,,hivatalos“ szolgálatban. 
De lábának szövétneke és ösvényének világa volt az Úrnak igéje s jó 
dolognak vallotta, dicsérni az Urat és éneket mondani az ő  nevének.

A Mindenható megengedte, hogy Kapi Gyula mintaszerű, harmo
nikus, kedves családi életet élhessen mindvégig az ő finomlelkű, hű
séges életpárjával, Hirschfeld Adriennel és szeretett gyermekeivel, kik 
közül Béla immár egy évtized óta püspöke a dunántúli evangélikus 
egyházkerületnek.

Kapi Gyulának mint tanárnak és igazgatónak, mint a hazai evang. 
egyház és iskola, a magyar nevelésügy s zeneköltés egyik kiváló mun
kásának, mint egy köztiszteletben álló család fejének élete valóban 
Isten kegyelmében eltöltött áldásos élet volt. A munkának csak a 
'terhét hordozá, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Megpróbáltatásának 
idején erősnek bizonyéit s a nagy harcot becsülettel, hősiesen meg
küzdötte. S noha sohasem kereste a babért, mégis igaz tisztelet, sze
retet és hála volt osztályrésze egyházában, az iskolában, a hazai és 
helyi társadalomban és a családjában egyaránt, ami megnyilvánúlt 
akkor is, amikor — 1923. nagyhetének szerdáján, március 28-án az Úr 
magához szólítván hű szolgájának lelkét — 1923. március 30-ának, 
nagypénteknek délutánján sokan-sokan Jcönüyező szemmel állották 
körül a soproni temetőben azt a díszsírhelyet, hol most, 1926. július 
7-én. egy nemzet evangélikus tanítóinak egyetemessége márvány sír
emlékkel hódolt mesterének.

Kapi Gyula igaz ember volt. Az igaz embernek emléke áldott.
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Az új tanterv!
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak 1925- évi 

május hó 14-én 1467. ein. számú rendeletével kiadott tantervét vegyes 
érzelmekkel fogadta a tanítóság. Először már azért, mert a tanítóság 
kikapcsolásával készült és megjelent anélkül, hogy véleményadás vé
gett kiadták volna az Országos Szövetségnek. Ezt a mulasztást pó
tolni akarta a miniszter úr azzal, hogy a tanterv gondos tanulmányo
zására hívta fel a kir. tanfelügyelőket, hogy az 1925/26. és 1926/27. 
iskolai év folyamán a havi értekezleteken foglalkozzanak a végrehaj
tás körül szerzett tapasztalatokkal. Fontosabb megállapodásaikat pe
dig, tantárgyakként is rendszerbe foglalva, az illetékes tanfelügyelő
ség útján terjesszék fel a miniszter úrhoz.

Csalódást keltett az új tanterv azért is, mert a tanítóság népneve
lésünk korszerűsítése és a magyar kultúrfölény biztosítása szempont
jából nem új tantervet, hanem a tanítóképzés és közoktatásügyünk 
gyökeres reformját várta a nyolc osztályú népiskola alapján, amely 
aztán természetszerűleg maga után vonta volna a ma is nagyértékü 
Berzeviczy-féle tantervnek az átdolgozását. Csalódást keltett az új 
tanterv végül azért is, mert a tantervet tanulmányozó és végrehajtó 
tanító nem találja azokat az előnyöket, melyeket a hivatalos sajtó a 
tanterv minden betűjéből kimagyarázni akar. Nem látja azokat az 
újításokat, melyeknél fogva népoktatásunkat a művelt nyugati népek 
nívójára emelni lehetne. — Már tavaly ilyenkor, midőn közoktatás- 
ügyünk reformjáról értekeztem, közvetlenül az új tanterv megjelenése 
után azt mondtam, hogy vérmes reményekkel ne legyünk és ne vár
junk csodákat ezen tantervtől. A tananyag tömkelegébe hozhat egy 
kis rendszert, könnyíthet az osztatlan iskolákon, de a hat osztályú 
népiskola szűk keretébe ez se szoríthat többet. Az igazán nem emeli 
népoktatásügyünket a kívánt nívóra, hogy a beszéd- és értelemgya
korlatok mint önálló tantárgyak megszűnnek és anyaguk a magyar 
nyelv tárgykörébe kerül, vagy hogy a földrajzi, természetrajzt és 
gazdaságtant másképen csoportosítják. Hiszen a jó tanító a beszéd- 
és értelemgyakorlatokat a hazai és külföldi szakirodalom hatása alatt 
már az új tanterv szellemében tanította, mikor új tantervről még szó 
sem volt; a rossz tanító munkája pedig az új tanterv dacára ezentúl 
is csak az anyag közlésében és a puszta szótanulásban fog kimerülni. 
A jó és praktikus tanító már eddig is méréseket eszközölt a méter
rúddal az I. osztályban, mikor a métert megismertette a kis nebulók
kal és most, hogy a mértan tanítását az I. osztálytól fogva nagy vív
mányként állítja oda a hivatalos sajtó, ezentúl sem fog mást tenni.

Tény, hogy ezek és más újítások, amelyekre később rá fogok 
mutatni, egy lépéssel közelebb vezetnek minket a gyakorlati élethez, 
de a gyermek erkölcsi, testi és értelmi nevelésére döntő befolyást nem 
gyakorolnak.

Az új tantervet annak atyamestere, Quint József tanítóképző
intézeti igazgató, a következőképen jellemzi: ,,Az új tanterv az összes 
tantárgyakban a szótanítástól való szabadulást és a való életbe való 
bekapcsolást kívánja. Szelleme a szemléltetés, tevékenység, a más
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tárgyakkal való kapcsolat és a környezethez való alkalmazkodás el
vén alapul.“

És most lássuk, milyen elveken alapul a régi tanterv szelleme. 
Berzeviczy Albert akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter 1905. évi 
június hó 16-án 2202. ein. az. alatt kelt és a kir. tanfelügyelőkhöz 
intézett körrendeletének IV. szakaszának 5. pontjában a következőket 
mondja: , , .......... a magyar népiskola feladata az ifjúságnak alap
vető egyénné nevelése a gyakorlati élet és a nemzet kultúrális és er
kölcsi közössége számára. Benne van egyrészt, hogy a népiskolai ne
velésnek a gyermek erkölcsi, értelmi és gyakorlati öntevékenységét 
kell fejlesztenie, mert a dresszúra géppé alacsonyítja le az embert, 
az öntevékenység pedig egyéniséggé nemesíti; benne van másrészt, 
hogy a nevelés lássa el a gyermekeket azokkal az ismeretekkel és 
készségekkel, melyeknek később az önfenntartásáért való küzdelem
ben hasznát fogja venni, de elő kell készítenünk, hogy ebben a küz
delemben is ember legyen, ki a vallás, erkölcs, szellem és hazasze
retet, szóval a kultúra javait is meg tudja becsülni. A magyar nép
iskola éltető levegője legyen a tanítónak az ifjúsághoz való szeretete, 
az ifjúság testvéries érzése; ebben a légkörben vezesse a tanító az 
ifjúságot, a szemlélet és cselekvés útjain az élet kultúrális és gyakor
lati céljai felé.“

Amint látjuk, tehát a két tanterv teljesen ugyanazon elveken 
épült fel. Mindakettő elveti a dresszúrát, a puszta szótanítást és a 
szemlélet és cselekvés útjain a való, a gyakorlati életbe való bekap
csolást kivánja. Általános paedagógiai és metodikai szempontból te
hát az új tanterv semmi újítást nem tartalmaz.

De még a tananyag kiválasztásában sem találunk lényeges újí
tásokat. Lényeges külömbséget csakis a tananyag csoportosításában 
és beosztásában találunk. Legjelentősebb újítása és itt hozzátehetjük, 
legnagyobb előnye az új tantervnek, hogy a miniszter úr tekintettel 
van az osztatlan, valamint a nemzeti kisebbségi vidéken levő isko
lákra és ezek részére külön-külön tantervet adott ki.

Én nem tartozom azok közé, akik kígyót, békát kiálltának az új 
tantervre és előnyeit nem akarják elismerni. Már fentebb is rámu
tattam egyes fogyatékosságaira és ugyanezt teszem majd, midőn alább 
az egyes osztályoknak szánt anyagot fogom bírálat tárgyává tenni, 
de készségesen elismerem a tanterv jó oldalait és rá fogok mutatni 
annak előnyeire is. Ilyen előny, mint fentebb említettem, elsősorban 
az, hogy az osztatlan és a nemzeti kisebbségi vidékeken levő iskolák
nak más-más tantervet készíttetett a miniszter úr.

Ismerjük azokat a nehézségeket, amelyekkel a tanítónak az osz
tatlan iskolában meg kell küzdenie és tudjuk, hogy osztatlan iskolá
ban a tanító nem tudja ugyanazt az anyagot feldolgozni, mint osztott 
iskolában. Az új külön tanterv ezeket a nehézségeket akarja kikü
szöbölni és az osztatlan iskola tanítóján — amennyire lehet — köny- 
nyíteni. Kevesebb anyagot ölel fel és a tanítóra bízza, hogy az t1 a 
helyi viszonyok figyelembevételével dolgozza fel. Nagy előnye ennek 
a tantervnek, hogy különös súlyt helyez a csendes foglalkozásra. A
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zért az osztatlan iskola tantervéhez írt útmutatóban a tanterv részle
tesen felsorolja a csendes foglalkozások tárgykörét és szakszerű út
mutatásokat közöl a csendes foglalkozások megválasztásához. Gya
korlatilag ezeket nem tudtuk kipróbálni, mert a soproni iskola tudva
levőleg teljesen osztott iskola.

Szolgálatot tett a miniszter úr a nem magyar tannyelvű iskolák
nál működő tanítóknak a kisebbségi tanítási nyelvű elemi iskolák tan
tervének életbeléptetése által, dacára annak, hogy ez a tanterv nagy 
munkatöbbletet rak a kisebbségi tanítási nyelvű iskoláknál működő 
tanítók vállaira. Először is azáltal, hogy ezen tanítók óraszámát tete
mesen szaporítja. Az I., II., III. és IV. osztályban hetenként négy 
órával többet tanítunk, mint a magyar tannyelvű iskolákban. Az V. 
és VI. osztályban heti 30 órát ír elő, azonfelül még heti hat órát az 
ismétlőiskolában. Ehhez nem kell kommentár. Ezt az óraszámot még 
a legegészségesebb tanító sem bírja soká. Mert ezenfelül az írásbeli 
munkák javítása, sok helyen még a kántoroskodás, a leventeoktatás 
és a tanítóktól megkívánt egyéb társadalmi munka lefoglal naponta 
átlag még legalább is két órát. Hol van tehát az a sok szabad idő, 
amit annyira irigyelnek a tanítótól?

Ez a tanterv továbbá megkívánja, hogy a tanító tökéletesen be
széljen két nyelvet: a magyar nyelvet és a gyerekek anyanyelvét. A 
tudásnak ezt a nemét a gyakorlati életben drágán szokták megfizetni 
és a közalkalmazottak, illetve köztisztviselők is bizonyos előnyökben 
részesülnek, ha ilyen készség felett rendelkeznek. Azonban ami más 
pályákon működőknél érdemszámba megy, azt a tanítóknál természe
tes dolognak tekintik. Senkinek sem jut eszébe emiatt a tanítót bi
zonyos előnyökben részesíteni, vagy legalább is a nagy munkatöbb
letet külön honorálni.

Mindenek dacára az ú. n. kisebbségi tanítási nyelvű elemi iskolák 
tantervét is örömmel fogadta a tanítóság, mert véget vetett annak a 
bizonytalanságnak, amelyben az ilyen iskolánál működő tanító volt. 
Ez a tanterv világosan előírja, mit kell anyanyelven és mit magyar 
nyelven tanítani. Eddig a tanító sohasem tudta, hogy az egyes tan
tárgyakat milyen nyelven tanítsa? A község népének rendszerint ke
vés volt, amit a tanító anyanyelvén tanított, viszont a tanfelügyelőnek 
rendszerint sok volt. így tehát a tanító, sohasem tudta, kinek a kedve 
szerint járjon el? Vagy a nép, vagy a tanfelügyelő méltatlankodása 
Damokles kardjaként örökké a feje felett fogott. Az új tanterv tisz
tázta a helyzetet és a nemzetiségi vidéken működő tanító egy nagy 
gondtól szabadult.

Ennek a két külön tantervnek a kiadása kétségen kívül haladást 
jelent a múlthoz képest és ez az új népiskolai tantervnek két leg
jelentősebb és legfontosabb újítása.

Nézzük most, milyen újításokat hoz az új tanterv tárgyi szem
pontból. Amint már fentebb említettem, a tananyag kiválasztásában 
sem találunk lényeges újításokat. Lényeges külömbséget csakis a tan
anyag csoportosításában és beosztásában találunk. Vegyük tehát 
sorba az egyes tantárgyakat osztályonként:
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I. Magyar nyelv.
A cél az új tantervben körülbelül ugyanaz, mint a régiben. A 

régi azt mondja, hogy a magyar nyelvtanítás célja a tanulókat arra 
képesíteni, hogy gondolataikat szóban és írásban helyesen és csinosan 
tudják kifejezni, míg az új azt mondja, hogy „szabatosan“ tudja ki
fejezni. A régi tanterv szerint e célhoz három irány vezet: 1. olvasás;
2. írás és fogalmazás; 3. nyelvtani magyarázatok. Az új tanterv 
szerint pedig öt irány: 1. Beszéd- és értelemgyakorlatok; 2. olvasás;
3. írás; 4. fogalmazás; 5. helyesírás és nyelvi magyarázatok.

Én a magam részéről is helyeslem, hogy a beszéd- és értelem
gyakorlatok visszakerültek a magyar nyelv, illetve az anyanyelv 
tárgykörébe. Oda valók. Olyan fontosságot ennek azonban nem tu
lajdonítok, mint a hivatalos sajtó. Mert ahogy ezt már fentebb kifej
tettem, a szakképzett és az újabb paedagógiai vívmányokat és irá
nyokat figyelemmel kisérő tanító már a tanterv megjelenése előtt is 
nemcsak ismeretterjesztésre és értelemfejlesztésre használta fel a be
széd- és értelemgyakorlatokat, hanem felismerte azoknak beszéd- és 
fogalmazási készséget fejlesztő, valamint erkölcsnemesítő fontosságát 
is. Igaz, az új tantev e tantárgy kedélynevelő és erkölcsnemesítő 
voltát különösen kiemeli és így az új tanterv e tekintetben határozot
tan eszményibb jellegű a réginél és ezzel szemben kifejezetten étikai 
gyarapodást mutat. Látjuk ezt pusztán az egyes osztályok anyagából 
is, mely nemcsak a gyermek értelmének fejlesztésére alkalmas, hanem 
az Isten és a szülők, valamint embertársaink szeretetére, az öregek 
tiszteletére, igazmondásra, szorgalomra, rendre, hazaszeretetre, ösz- 
szetartásra neveli az ifjúságot és még egyéb erényeket ébreszt és 
erősít.

Helyes, hogy a beszéd- és értelemgyakorlatok a III. és IV. osz
tályban is folytatódnak és ezzel — ahogy a tanterv is mondja — 
megszűnt a hézag, mely a népiskola II. osztályában lezáródó beszéd- 
és értelemgyakorlatok és az V. osztályban fellépő elkülönült tárgyak 
között volt. Igaz, ez a hézag nem volt olyan veszélyes, mert a legtöbb 
tanító eddig is alkalmas olvasmányok tárgyalása által kitöltötte a 
hézagot és kérdéses, hogy a kevés gyakorlattal bíró tanító a III. és
IV. osztály anyagának özönéből ki tudja-e halászni a legszükségeseb
bet. Az a veszély is fenyeget, hogy a tanító, tekintve a túlbő anyagot 
és tekintve, hogy a felettes hatóságok a miniszter utasítása folytán 
(az új anyagot fogják firtatni, az olvasást vagy írást el fogja hanya
golni és az új tantárgyakat, illetve új tananyagot fogja favorizálni a 
régiek rovására.

A soproni evang. népiskola tanítótestülete a lefolyt tanévben már 
az új tanterv szerint tanított és úgy az egész testület, mint a párhuza
mos osztályok tanítói több ízben foglalkoztak az új tanterv által elő
idézett helyzettel és egyes pontjait megtárgyalták, megvitatták. A 
tanév végén pedig minden kollega tapasztalatait írásba foglalta. 
Csaknem mindegyiknek a beszéd- és értelemgyakorlatok anyagbősége 
ellen volt kifogása. Legtöbben úgy nyilatkoznak, hogy nemzetiségi 
■vidéken az anyagnak a fele sem dolgozható fel, különösen ha azt két
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nyelven kell tanítani; egyesek méltányolják ezen tantárgy előnyeit, 
melyeknél fogva a gyermek látóköre tágúl, képzetei és fogalmai gya
rapodnak, ami különösen a fogalmazás terén észlelhető. Vagy, ahogy 
egy másik kartárs mondja, ,,e tantárgy továbbvitele és anyagának a 
történelmi eseményekkel, valamint természeti jelenségekkel való bő
vítése új fogalmakkal, ismeretekkel gazdagítja tanulóinkat, bővíti szó
kincsüket, fejleszti nyelvkészségüket és Ítélőképességüket és határo
zott haladást eredményez a fogalmazásnál. Nehézséget okoz azon
ban a feldolgozandó anyag mennyisége“. Ezek a IV. osztályokban 
tanító Eisele, Kindler és Felki kartársak véleményei. A III. fiúosz
tályban tanító Krug Lajos igazgató ezen tantárgyról következőképen 
nyilatkozik: „Nem tudjuk helyeselni, hogy a beszéd- és értelemgya
korlatok sok fontos tárgy rovására szinte túltengenék. Ha egyrészt 
a fogalmazást és íráskészséget hatalmasan elősegíti is ez az összevo
nás és csoportosítás, az is bizonyos, hogy egyes fontos tárgykörök 
szinte elsorvadnak benne. így p, o. a III. osztály földrajzanyaga úgy
szólván elvész, mert van is belőle, meg nincs is. Pedig fokozatos ha
ladás e tárgyban később a III. osztály alapos előkészítése nélkül el 
sem gondolható. A földrajzi anyagnak pedig azért kellett összezsu
gorodnia, hogy helyt adjon egy új tárgynak, a természetrajznak, ami 
szerintünk ez osztályban bátran elmaradhatott volna.“ Hasonló érte
lemben nyilatkozik Prinner kartárs is, ki szintén III, osztályban tanít.

Tény, hogy az új tanterv a III. osztályba a földrajz helyett a 
beszéd- és értelemgyakorlatokat helyezi, melynek anyagából a tan
terv utasítása szerint a földrajzi alapfogalmak szűrendők le. Az elv 
helyes, csakhogy a felvett földrajzi anyag oly szegényes, hogy arra 
a földrajztanítást a felsőbb osztályokban alapozni nem lehet, illetve 
a IV. osztályban a földrajztanításhoz hiányzik az alap. A község kör
nyékének, valamint a járás és a vármegye ismertetésére okvetlenül 
nagyobb súly helyezendő, anélkül persze, hogy a régi, szótanításon 
alapuló földrajztanítás hibáit felújítanók.

Hogy a tantervkészítők itt túllőttek a célon, kitűnik abból is, 
hogy a „Néptanítók Lapja“ 1925. október 1-i száma két kísérletet 
mutat be az új tanterv III. osztályos tanmenetszerű feldolgozásához, 
melynek mindegyike inkább a régi, mint az új tanterv szellemében 
készült. Maga az egyik szerző, Quint József, beismeri, hogy „túlzott 
mértékben hangsúlyozza a földrajzot“. De ha már Quint József, aki 
az új tantervnek minden betűjét példás kitartással védi és a régi tan
terv szerinti földrajztanítást elitéli, miért írja a tanmenetet mégis a 
régi tanterv szellemében?! Bizonyára azért, mert belátja, hogyha 
etekintetben az új tantervet követjük, a III. osztályos beszéd- és érte
lemgyakorlatok és a IV. osztályos földrajz között veszedelmes hézag 
támad. Én a magam részéről a régi tanterv intézkedését a III. osz
tályos földrajzra nézve előnyösebbnek tartom. Arról a régi tanterv 
nem tehet, ha egyes tankönyvírók túlzásba mentek és egyoldalúvá 
tették a földrajztanítást.
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Fogalmazás.
Nagy súlyt helyez az új tanterv a fogalmazásra. És hogy annak 

nagy jelentősége kidomborodjék és hogy a beszéd- és értelmi gyakor
latokkal megindult szóbeli és Írásbeli fogalmazás rendszeres gyakor
lásával méltó betetőzést nyerjen, az új tanterv a fogalmazást külön 
választotta az írástól. A tanterv tehát a magyar- és anyanyelvtanítás 
betetőzésének tartja a fogalmazást. Ez tehát az új tantervnek harmadik 
lényeges újítása és előnye. Eddig a magyar nyelv tanításának a 
gerince a nyelvtan volt, az új tanterv szerint azonban a magyar ill. 
anyanyelvi oktatásnak a gerince és az egész népiskolai oktatásnak a 
koronája a fogalmazás, melynek természetes alapját a beszéd- és ér
telemgyakorlatok képezik és anyaga is főkép a beszéd- és értelem
gyakorlatokból merítendő. Abban mi is megegyezünk Quinttel, mikor 
azt mondja, hogy a fogalmazás „egyenes folytatása a beszédnek, ill. 
beszéd- és értelemgyakorlatoknak. Aki tud beszélni, az fogalmazni is 
tud és fogalmaz szóval, tettel, együttérzéssel, munkával; ha pedig 
megtanulja a technikáját, írással, rajzzal, zenével stb.-vel is.”

Az új szellemben való rendszeres fogalmazásról azonban csak 
akkor lehet szó, ha a beszéd- és értelemgyakorlatok újszerű tanításá
val az ilyen fogalmazásnak megvetettük az alapját.

Persze túlzásba itt sem szabad menni és a szép- és helyesírást el
hanyagolni, ennek szomorú eredményét láttam egyes burgenlandi köz
ségekben, ahol túlradikálisan kezeltek ezt a tantárgyat, ami az írás és 
olvasás technikájának teljes elhanyagolására vezetett.

A magyar nyelv többi tárgykörei, mint az írás, olvasás és olvas
mánytárgyalás, helyesírás és nyelvi magyarázatok az új tantervben 
körülbelül ugyanazt a helyet foglalják el, mint a régiben. Azáltal, 
hogy az új tanterv az olvasmánytárgyalást és helyesírást külön tárgy
körnek minősíti egyrészt megóvni akarja a tanítást attól, hogy a gépies 
olvasást és a nyelvtani tételek elméleti fejtegetéseit tekintse célnak, 
másrészt pedig arra figyelmezteti, hogy a fogalmazás tanítása mellett, 
amellyel ezen tárgyak különben szoros kapcsolatban állanak, ne 
hanyagoljuk el az olvasást, szépírást és helyesírást sem.

Az új tanterv életbeléptetése nemcsak a tankönyvek, hanem az 
eddig használt olvasókönyveknek a kiküszöbölését vonja maga után. 
A legtöbbje úgy sem felelt meg, a szerzők nem tudtak a gyermekhez 
leereszkedni és azért idegenek maradtak a gyermek előtt.

Számtan és mértan.
Ezen tantárgyaknál is találunk újításokat, de ezeknek egy része 

úgy paedagógiai mint gyakorlati szempontból kifogás alá esik. Az új 
tanterv kiterjesztette a mértani a népiskola összes osztályaira. Mint 
fentebb említettem, mértani fogalmakat az eddigi rendszer mellett is 
szereztek a gyermekek a számtannal, beszéd- és értelemgyakorlatok
kal, rajz-, slőjd- és földrajztanítással kapcsolatban és már az I. osz
tályban, ha megismertettük a méterrúdat, egyszerű méréseket esz
közöltünk. Ugyanezt írja elő az új tanterv is az első osztályban, csak
hogy ezt most már mértannak nevezi. Új azonban, hogy a II. osztályra
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előírja a mértani alapfogalmak tanítását a négyzet szemléltetése alap
ján. A III. osztály anyagát bővíti azáltal, hogy felveszi a téglalap is
mertetését és egyes területméréseket. A IV. osztály anyagát szintén 
bővíti azáltal, hogy a törtszám keletkezése és fogalma című rövidke 
fejezet elhagyásával felveszi a tizedes tört ismertetését, valamint a 
tizedes törtekkel való összeadást és kivonást, azonfelül a kockát, tég
latestet és oszlopot, továbbá térfogatméréseket és térfogatszámítá
sokat.

Komoly aggályaim vannak, hogy az anyag ilymérvű bővítése foly
tán a mennyiségtan, ill. számtan és mértan tanításának sikerét kétsé
gessé tesszük és a gyerekek hiányos és felületes ismeretekkel lépnek a 
felsőbb osztályokba. Mindenesetre szép dolog volna, ha a fontosabb 
ismereteket a gyerekek már az alsóbb osztályokban szerezhetnék be, 
de ez — sajnos — nem lehetséges. Már az eddigi anyaggal is alig tud
tunk megbirkózni, azért kivánjuk olyan hangosan a 8 osztályú nép
iskolát. Most pedig a mostani szűk keretbe még többet akarnak be
szorítani, Ez úgy paedagógiai, mint gyakorlati szempontból elvetendő.

Az V. osztály számtan és mértantanításával az új tanterv alapján 
behatóan foglalkozik Neubauer János kartársom jelentésében. Mint
hogy nézetét teljes egészében osztom, közlöm. A következőket 
mondja:

„Az új tanterv már az V. osztályban megkívánja a közönséges 
törtek ismertetését és a közönséges törtekkel való összeadást és kivo
nást. De teljesen érthetetlen az új tantervben a kamatszámítás teljes 
mellőzése. Hiszen a kamat-, ill. százalékszámítás tudása az iskolából 
kikerülő gyermekekre sokkal nagyobb fontossággal bir, mint a közön
séges törtekkel való számolás. Az új tanterv mértani anyaga főképen 
a kör és a vele kapcsolatos miveletekre szorítkozik, aminek alig van 
gyakorlati értéke. A régi tanterv mértani anyaga jobban alkalmaz
kodik a gyakorlati élethez, amennyiben nagyobb súlyt helyez a méré
sekre, valamint a kerületek és területek kiszámítására . . .“

Érthetetlen ezenkívül, hogy a VI. osztályban új anyagként feltün
teti a köbdecimétert és köbmétert, mikor már a IV. osztály anyagába 
felveszi a térfogat mérését és kiszámítását, valamint az ür és térfogat
mérték beható feldolgozását.

Egyáltalában a VI. osztály mértananyaga meglehetősen szegé
nyes, mert már úgyszólván minden az alsóbb osztályokban lesz fel
dolgozva. Ide még felveendő volna legalább a henger ismertetése, 
valamint térfogatának a kiszámítása, mert hengeralakú testek a gya
korlati életben lépten-nyomon előfordulnak (fatörzs, oszlop, kút, 
cső stb.). Sőt rá kellene mutatni a gúla- és kúpalakú testekre is. Az 
elmondottakból kifolyólag én a szám- és mértani részt az új tanterv 
legkevésbé sikerült részének tartom, amelyen okvetlenül változ
tatni kell.

Földrajz.
Az új tanterv a földrajzi kivette a történeti tárgyak csoportjából 

és így mint önálló tantárgy szerepel az új tan tervben, mert az új tan



114

terv utasítása szerint — ,,anyagánál és módszerénél fogva kikiván- 
kozík a történeti tárgyak köréből“. Ezt igazán nem tartom fontos 
dolognak, mert úgy a földrajznak mint a történelemnek ugyanazon 
ideáljai van: a haza szeretetére akarják nevelni az ifjúságot. Hogy ezt 
a célt elérj ék, az nem attól függ, hogy mint önálló tantárgy szerepel-e a 
földrajz a tantervben vagy nem. Az anyag kiválasztásában és csopor
tosításában a régi tantervet tekintve csak kisebb eltérések vannak. Az 
új tanterv természetesen tekintettel van az ország megcsonkítására, 
de épúyg mint a régi tanterv Magyarország földrajzát földrajzilag 
egységes vidékei szerint tárgyalja.

Helyes, hogy az V. osztályban is föképen Magyarország földrajza 
van előírva és a VI. osztály anyagának egy jó részét szintén Magyar- 
ország földrajzából veszi. így tehát a népiskolát végzett gyerekek 
mindenesetre többet fognak tudni hazánkról, mint eddig.

Történelem és alkotmánytan.
A történelmi anyagot illetőleg az új tanterv nem tartalmaz lénye

ges újítást, E tantárgyak tanítása ugyan az V. osztályban kezdődik, de 
már a III., ill. a IV. osztályban kell megvetni ezen tantárgyak tanítá
sának az alapját, így a beszéd- és értelemgyakorlatok III. osztályos 
anyaga már tartalmaz történelmi mondákat és ugyancsak már a
III. osztályban veendők át a nemzeti történetnek a környéken leját
szott fontosabb eseményei. A IV. osztályban pláne történeti képekben 
(a tanterv 20-at ír elő) a beszéd- és értelemgyakorlatok keretében a 
tanulókat hazánk történetének főbb mozzanataival kell megismertetni. 
Mint már fentebb említettem, ezt az anyagot sokalom. Az V. osztály
ban az új tanterv többet ölel fel a honfoglalás előtti történetből, de 
viszont csak a szatmári békéig terjed ezen osztálhy anyaga. A VI. osz
tályra marad a török uralom utáni korszak és nem is írja elő a magya
rok történetének összefoglaló ismétlését. Pedig arra szükség volna. 
Ettől eltekintve, az anyag csoportosítása és elrendezése jobbnak és 
célszerűbbnek mondható, mint a régi tantervben. Kevésbé sikerültnek 
mondható az alkotmánytani anyag csoportosítása. Nagyon megterheli 
az V. osztályt. Több kartársnak a véleménye és saját meggyőződésem 
szerint ajánlom, hogy az anyagnak egy része, mint p. o. az igazság
szolgáltatás, az ország kormányzása, az egyesületi és sajtószabadság, 
Magyarország alaptörvényeinek összefoglaló ismertetése a VI. osztály 
tananyaga közé iktandó.

Természeti és gazdasági ismeretek.
A természeti és gazdasági ismereteket három tárgykörbe sorozza 

az új tanterv. Az első magába foglalja a természettant és vegytant, a 
második a természetrajzt, gazdaságtant és háztartástant, a harmadik 
az egészségtant.

Egy évi gyakorlati alkalmazás után az V. osztályokban tanító 
kartársak tapasztalatait és véleményét Neubauer János karíárs a 
következőkben foglalja össze: ,,Ezen tantárgyak szervesen kapcsolód
nak egymásba és tanításuk valóban csak akkor jár sikerrel, ha a

-
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növendéknek a tanterv intencióinak megfelelően természeti és gazda
sági ismereteket nyújtunk, nem pedig pusztán csak természettani és 
vegytani szabályokat, természetrajzi száraz csoportosításokat stb. Új 
tantárgyként szerepel az V. osztályban a természettan és vegytan. 
Első pillanatra feltűnő, hogy az V. osztályba került a természettan 
nehezebbik része: a vegytan. De ha figyelembe vesszük a miniszter 
intencióját, mely szerint a természeti ismereteket teljesen a gazdasági 
ismeretek, ill, tudás szolgálatába állítja,, értjük, hogy már az V. osz
tályban kivánja a gazdasági tudási megalapozni azzal, hogy megis
merteti a növendékeket a vegytan elemeivel: p. o. a levegő, víz, szén
sav fontos szerepével a természetben.

Ugyancsak ennél az oknál fogva a fontosabb ásványokról is van 
már szó az V. osztályban.

Az egészségtan tanítása is a kötelező tantárgyak sorába lép. Az 
anyag csoportosítása és elrendezése a kellő körültekintéssel történt.

A gazdasági és természeti ismeretek tanítását nagyban elősegíti 
az a körülmény, hgy a gyermekek anyanyelvén történik. Azonban sok 
az anyag és elvégezhető csak akkor lesz, ha majd az alsóbb osztályok
ban a beszéd- és értelemgyakorlatok intenzívebb tanításának a hatása 
éreszhető lesz . . .“

Az ú. n. művészeti tárgyak (rajz, kézimunka, ének) tanításában 
az új tanterv újításokat nem hoz. Úgy a módszerben, mint az anyag 
csoportosításában az új tanterv csaknem teljesen megegyezik a régi 
tantervvel.

Ezzel végig mentem volna az új tanterv minden tantárgyán. Rá
mutattam előnyeire, de nem hallgattam el aggályaimat sem, ha az új 
tanterv egyes újításai ellenkeznek meggyőződésemmel, ill. kartársaim 
nézeteivel. Mondtam, hogy a tanítóság az új tantervet bizalmatlanság
gal és bizonyos csalódással fogadta, mert a tanítóság zömének az a 
meggyőződése, hogy népoktatásunk nívójának emelését csak új tan
tervvel elérni nem lehet, ha ez a tanterv még olyan jó is. Mi egész 
népoktatásügyünknek gyökeres reformját kívánjuk a 8 osztályú nép
iskolával és a tanítóképzés reformjával karöltve. Készséggel elismer
jük az új tanterv előnyeit; a régivel szemben, hiányai és hibái mellett 
is egy lépést jelent előre.

Ezek után javaslom: Mondja ki az Országos Evangélikus Tanító- 
egyesület:

1. Helyesléssel és örömmel fogadjuk a miniszter urnák azon in
tézkedését, ogy az osztatlan iskola és kisebbségi tannyelvű népiskolák 
részére új tantervet adott ki. Ez által az osztatlan és nemzetiségi vidé
ken lévő iskoláknál működő tanítók helyzetén könnyített. Ezt a tényt 
az új tan terv legnagyobb vívmányának tekintjük.

2. Helyeseljük, hogy a beszéd- és értelemgyakorlatok célját az új 
tanterv nem annyira az ismeretszerzésben és értelemfejlesztésben, mint 
inkább a beszéd- és fogalmazási készség fejlesztésében, valamint a 
kedélynevelésben és erkölcsnemesítésben látja.

3. Helyeseljük, hogy a beszéd- és értelemgyakorlatok a III. és
IV. osztályban is folytatódnak, hogy így megszűnjék az a hiány, mely 
a népiskola II. osztályában lezáródó beszéd- és értelemgyakorlatok 
és az V. osztályban fellépő elkülönült tantárgyak között volt.
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4. A beszéd- és értelemgyakorlatok anyaga azonban túlbő és a 
III. és IV. osztályokban sok fontos tárgy rovására túlteng. Kisebbségi 
tannyelvű iskolákban az anyagnak tetemes részét nem lehet feldol
gozni, Úgy a természetrajzi, mint a történelmi anyagból ezen osztá
lyokban a kevésbbé fontos törlendő.

5. A III. osztályos beszéd- és értelemgyakorlatok keretében a 
földrajzi anyag oly szegényes, hogy erre a IV. osztályban a földrajz
tanítást alapozni, ill, helyezni nem lehet és a III. osztályos beszéd- és 
értelemgyakorlatok és a IV. osztályos földrajz között veszélyes hézag 
támad.

6. Helyeseljük, hogy az új tanterv a magyar, ill. anyanyelvtanítás 
gerincévé a fogalmazást tette, és hogy a fogalmazástanításban határo
zottan és teljesen szakított a régi renddel, ill. iránnyal.

7. A számtan és mértan anyagának csoportosításával nem értünk 
egyet. Az alsó négy osztály túl van terhelve és így az a veszély fenye
geti, hogy a gyerekek fogyatékos és felületes tudással lépnek fel az
V. osztályba. A közönséges törtekkel való számolás feltétlenül vissza
helyezendő a VI. osztályba és a kamat- és százalékszámítás megint 
az ötödik osztály anyaga közé veendő fel, mert ez sokkal fontosabb és 
könnyebb is mint a közönséges törtekkel való számolás, és mivel en
nek tudását a gyakorlati életben ma nélkülözni nem lehet. Az anyag 
beosztása, ill. csoportosíása a régi tantervben határozottan jobb volt.

8. A földrajz és történelem anyagának csoportosítása jobb mint a 
régi tantervben.

9. Az alkotmányiam anyag csoportosítása kevésbbé sikerült. 
Nagyon megterheli az V. osztályt. Javasoljuk, hogy az anyag egy 
része, különösen az, mely már bizonyos történelmi ismereteket tételez 
fel, mint p. o. az igazságszolgáltatás, az ország kormányzása, egye
sületi és sajtószabadság, és Magyarország alaptörvényeinek összefog
laló ismétlése a IV. osztály anyaga közé vétessék fel.

10. A természeti és gazdasági ismereteknek csoportosítását és 
összevonását helyesnek tartjuk. Az anyag azonban túlságosan bő és 
különösen a szorosan vett természetrajzi anyagból a kevésbbé fontos 
dolgok (külföldi állatok és növények közül) kihagyandók.

11. Az új tantervet csak átmeneti tantervnek tartjuk és kérjük a 
miniszter urat, hogy ezen tanterv alapján rendelje el a 8 osztályú 
népiskola tantervének elkészítését.

Graf Samu
igazgató-tanító.

Ezt a gondos és nagyértékü tanulmányt azért adjuk közre, mert 
első, mely valóban tapasztalatok alapján, igazi hozzáértéssel és szak
tudással tárja olvasóink elé az új tantervnek összes előnyeit és hátrá
nyait, de azért is, mert majdnem mindenben egyezik Somogyi Bélá
nak, az Országos Evangélikus Tanitóegyesület közgyűlésén e tárgynak 
meggyőző erővel és pompás okfejtéssel történt kritikus megvilágításá
val. Mindketten ugyan arra a végkonklúzióra jutnak és ugyanazt az 
eredményt szűrik le; a közgyűlés azért, mintegy kiegészítésül, Graf 
Samunak e cikke végén közölt határozati javaslatát egyhangúlag el
fogadta és azt, mint a maga álláspontját világosan kifejező szakvéle
ményt, magáévá tette. (Szerk.)
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Országos egyesületünk gyűlése.
Közli: Reichel Lajos, egyesületi jegyző.

Ünnepe volt az Országos Evangélikus Tanítóegyesületnek f. évi 
julius hó 7-én Sopronban. Azzá avatta néhai Kapi Gyula, soproni 
tanítóképzőintézeti igazgató síremlékének felavatása s országos egye
sületünknek mindnyájunk által nagyrabecsült elnöke iránt megnyilat
kozott tisztelete és szeretete. Ha Kapi Gyulát az ev. tanítóság nagy
mesterének nevezzük, akkor Krug Lajost méltán nevezhetjük az or
szág első evangélikus tanítójának, akire rajongó szeretettel és büszke
séggel úgy tekintünk fel, mint édes atyánkra. Kapi Gyula nevelte a 
tanítónemzedéket és álláshoz, kenyérhez juttatta, — Krug Lajos pedig 
biztos, erős kézzel vezeti az ev. tanítóságát az érvényesülés, a boldo
gulás felé. Azt a nevelő hatást, amit Kapi nyújtott növendékeinek, azt 
Krug gyümölcsözteti tanítótársaiban az egyház, az iskola, a haza 
javára.

A felejthetetlen szép ünnepséget reggeli 9 órakor isteni tisztelet 
vezette be a hatalmas arányú ev. templomban. Az ország minden tájá
ról összesereglett 200-nál jóval több tanító és Sopron intelligenciája 
zsúfolásig töltötte meg az óriási nagyságú templomhajót és hallgatta 
feszült figyelemmel Pöttschacher István ev. lelkésznek magasszárnya- 
lású alkalmi beszédét, a Soproni Magyar Férfi dalkörnek művészi éne
két (Kapi Gyulának 100 zsoltárát adta elő) és Altdörfer Viktor kar
nagynak utolérhetetlen virtuozitással bemutatott orgonajátékát. Utób
bi Bach Sebestyén egyik fugáját játszotta oly mesteri árnyalással és 
a technikának oly szédületes biztonságával, mely szinte lenyűgöző ha
tást gyakorolt a mélyen megindított hallgatóságra.

Istentisztelet után a közönség tömött sorokban a temetőbe vonult, 
hogy Kapi Gyula sírjánál lerój ja a kegyelet adóját. Itt a Soproni Fér
fidalkör Hamar Gyula tanítóképzőintézeti igazgatónak Kapi Gyula 
emlékezetére írt gyönyörű szerzeményét adta elő, a tőle már meg
szokott precizitással és hanghatással. Azután Krug Lajos mondta el 
mélyen szántó, gondolatokban és szebbnél szebb képekben gazdag, 
szinte megrázó erejű felavató beszédét s midőn az ország ev. tanítósága 
nevében átadta a síremléket rendeltetésének és letette a hatalmas ba
bérkoszorút: a meghatottságnak harmatcseppjei csillogtak minden 
szemben.

Az egyetemes egyház koszorúját Radvánszky Albert báró egyete
mes egyházi és iskolai felügyelő nevében, valamint a dunántúli egy
házkerület koszorúját is Mesterházy Ernő dr. egyházkerületi fel
ügyelő tette le megható, szép szavak kiséretében. Zergényi Jenő dr. 
kormányfőtanácsos, egyházfelügyelő a soproni egyház, Fertsák Jenő 
dr. ny. főispán Sopron vármegye és város keresztyén ligája, Baros 
János dr. a soproni ev. nőegylet, Róth Kálmán a dunántúli egyház
kerületi tanítóegyesület, Perényi Rezső alelnök, a budapesti ev. tanító- 
testület, Grieszhaber E. Henrik a tolna-baranya-somogyi e. i. tanító- 
egyesület, Karner Frigyes a középvasi, Graf Samu az alsósoproní 
tanítóegyesület, Benedek Vince a 10, 20—50 éves találkozóra eljöttek
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és Meiszner Ernő dr. a Soproni Férfidalkör nevében helyeztek el hó
dolatuk és szeretetük jeléül egy-egy szép virágko szerűt.

A család nevében azután Kapi Béla püspök mondott, könnyekig 
meghatva, köszönetét az ország ev. tanítóságának. Mindnyájunk közös 
ézelmeit e szavakkal fejezte ki legtalálóbban az ékes beszédű fő
pásztor: „Hogy mennyire szerethette a megdicsőült tanítványait, s 
mennyire szerethették azok őt, azt ez a tanítók áldozatos filléreiből 
létesült hatalmas emlékmű bizonyítja legjobban!“

Ziermann Lajos ev. lelkész, az elhangzott beszéd után, magasan 
szárnyaló ima keretében áldotta meg az emlékművet, a Férfidalkör 
pedig az elhúnytnak egy örök életű karával, az „Árpád sírjá éval 
zárta le a résztvevők lelkében tartós nyomokat hagyó, felejthetetlen 
szép ünnepélyt.

Az ünneplő közönség azután a soproni népiskola dísztermébe 
vonult, hogy az Országos Evangélikus Tanítóegyesület közgyűlésén 
részt vegyen. A nagy terem azonban ez alkalommal szűknek bizonyűlt 
az érdeklődő közönség befogadására, úgy hogy igen sokan kiszorultak 
a folyosókra,

Krug Lajos, elnök, megnyitván a gyűlést előbb hálás érzelmekkel 
üdvözli a nagy számban megjelent illusztris vendégeket, mindenek 
előtt a dunántúli egyházkerületnek szeretve tisztelt főpásztorát, Kapi 
Béla püspökét, aki az egyetemes egyházi felügyelőt is képviselte, — 
a dunántúli egyházkerületnek érdemekben gazdag felügyelőjét 
Mesterházy Ernő drt, az Országos Evangélikus Tanáregyesület kép
viselőjét, Hollós János főgimnáziumi igazgatót, — az Erzsébet egye
tem Hittudományi Karának tagjait, — Ajkay Béla dr. egyházkerületi 
főjegyzőt, Zergényi Jenő dr, kormányfőtanácsost, az espereseket, lel
készeket, a kir. tanfelügyelőséget stb. — s azután így folytatja 
beszédét:

Szivem egész melegével köszönti ek benneteket, messze földről 
idezarándokolt kedves baj társak! Ti erre az áldozatos útra bizonyára 
azért szántátok el magatokat, hogy öntudatos protestáns tanítói mivol
totok és táborunk szétbonthatatlan egysége mellett tanúbizonyságot 
tegyetek. Én ebben az egészséges, sem anyagi, sem időbeli áldozattól 
vissza nem riadó tanítói közszellemnek megerősödését látom és ezt 
külön köszönöm nektek!

És most szeretnék poéta lenni és színes szavakba öltöztetni mon
dataimat, hogy méltóképen üdvözöljem azokat a kartársakat, akik 
Philemon és Paucis módjára évtizedekkel ezelőtt baráti csókot váltot
tak és eljöttek, hogy frigykötésüket megújítsák, boldog önfeledtségben 
egymás keblére boruljanak, járjanak a múltnak aranyfényben fürdő 
tájain és emlékezzenek a régiekről. Amit ők azonban egymásnak mon
dani akarnak, az nem kívánkozik a nyilvánosság elé, mert csak intim, 
bizalmas körben nyilnak ki a szív virágai. Hagyjuk tehát őket maguk
ra! De legyenek arról meggyőződve, hogy szívünk egész melegével 
osztoszkodunk örömükben és az Ég leggazdagabb áldását kívánjuk 
mai összejövetelükre.

Ezek után pedig irányítsuk tekintetünket egy kevésbé kedves kép 
felé! Ennek színei komorak, sötétek. Küzdelmeinket ábrázolja. —
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Egyesületi életünk, összes mozgalmaink főtengelyében az anyagi érde
keinkért évek óta szinte eredménytelenül vívott küzdelmeink állanak. 
Ez áldatlan tusakodásban felőrlődnek majdnem összes energiáink, 
pedig áldás forrásaivá válhatnának egyházunknak, nemzetünknek, a 
tanügynek, ha végre valahára megértésre találnánk és csak magasztos 
hivatásunknak élhetnénk.

Keserves sorsunk azonban, hogy küzdenünk kell. Fegyvereinket 
sohasem pihentethetjük. Mi a harcot nem keressük és mégsem tér
hetünk ki előle, mert ránk kényszerítik és szünet nélkül azok részéről 
is érnek támadások, akikbe pedig reményeink horgonyát vetettük. 
Nem régiben a miniszteri bársonyszékből is hangzottak el olyan ki
jelentések, amelyek újabb állásfoglalásra szinte kényszerítenek ben
nünket. Fikciónak bizonyultak eddig a legilletékesebb helyről jött Ígé
retek és azért megrendül bizalmunk a többszörösen ismételt és jóin
dulattól csöpögő szavak őszinteségében. — De ha mind ezek miatt há- 
borog is lelkünk, azért mégis tartózkodnunk kell minden vulkánikus 
kitöréstől. Nem korbácsolhatjuk fel a szenvedélyeket, hanem félkézzel 
küzdve, a másikkal építve hangtalan panasszal teljesítjük kötelessé
günket a jövőben is. A pillanatnyi elkeseredés nem foszthat meg ben
nünket meggondoltságunktól, higgadtságunktól, — A csalogató szirén
hangok elől bedugjuk fülünket és nem hajiunk semmiféle csábításra 
sem. Nem dülünk be semmiféle hitegetésnek és nem kötjük ügyünket 
semmiféle pártnak politikai uszályához. Mi az igazság serpenyőjébe 
vetjük ügyünket és az javunkra fogja azt billenteni. A mi ügyünk kell, 
hogy mindazoknak közös ügye legyen, akik az iskola, az egyház, a 
haza sorsát valóban szívükön hordják. De a sikernek teljes kivívása 
mégis elsősorban tőlünk, a mi magatartásunktól függ. Ne feledjük: a 
siker csak akkor szegődik mellénk, ha megingathatatlan akarat irányít 
bennünket, ha kitartunk és egységes táborba tömörülünk. A jelszó 
tehát: összefogni, kitartani! Ez lesz az a bűvös vessző, amelynek érin
tésétől kinyílnak majd a megsziklásodott szívek Szézám - kapui, 
amelyek eddig fukarul elzártak a tisztességes megélhetés lehetőségé
től és elénk tárulnak majd az igazi, a kézzel fogható elismerés kincsei is. 
Akkor azután elhallgatnak majd azok is, akikneknincs okuk feljajdulni 
s akik élvezvén az élet gondtalan örömeit, nekünk bölcsen azt tanácsol
ják: takarékoskodjunk, akkor majd telik a mi fizetésünkből is. Nemde, 
olyan formán hangzik ez, mintha valaki a habok közt fuldoklónak, — 
ahelyett, hogy segítségére sietne, vagy feléje mentőövet dobna, — azt 
a tanácsot adná: tanuljon meg úszni! Mintha eddig is nem a nélkülö
zéssel határos takarékosság erényét gyakorolta volna a legalacso
nyabb életstandardra szorított tanítóság! Tanács nélkül is lefaragtunk 
leg jogosabb életigényeink fájáról mindig egy-egy ágat, mig már csak 
egy szánalmas csonka tönk maradt belőle!

Ismétlem, szabadítsanak meg bennünket az anyagi gondok terhé
től és szárnyaink nőnek! És olyan kulturmagaslatok felé repülünk 
majd, melyekre csak alázatos tisztelettel tekinthetnek fel a haza 
Krisztus köntösén osztoszkodó martalóc szomszéd népek. És akkor ki
röppen majd határaink szűkre szabott börténéből a magyar lélek és 
boldog lehet ismét Árpádnak, átokverte, szerencsétlen népe. Hogy
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azonban ennek a megváltó fordulatnak még mi is tanúi lehessünk, kell, 
hogy az államügyek élén álló férfiak nagyobb szeretettel és megértés
sel karolják fel a mi ügyünket és mindeneknél előbbre való feladatuk
nak a kulturfőlénynek megszerzését és ne annak hirdetését tekintsék 
és ebben lássák a lelkek és a hon integritásának alapfeltételét. De éb
redjenek annak is tudatára, hogy ebben a nagy teremtő munkában az 
egyik felbecsülhetetlen hajtó és mozgató erő a tanító lobogó lelkese
dése, önzetlensége és kipusztíthatatlan ideálizmusa, mely nélkül a 
nemzet sohasem lehetne részesévé a feltámadás szent csodájának! 
Azért el kell tűnnie a Hold-uccaí büszke palota homlokzatáról Dante 
Medusafejként ránk meredő feliratának: ,.Mondj le minden remény
ről, ha e kapún belépsz!“ És minél előbb tűnik el, annál előbb érünk 
az ínfernóból a napfényre, annál előbb áll helyre a kölcsönös bizalom, 
felülkerekedik majd a jobb belátás, az igazi megértés és az leküzd 
minden előítéletet, ellenszenvet és szükkeblüséget. És akkor elfoglal
juk majd azt a helyet mi is, ahová a közbecsülés azokat állítja, akik 
önzetlenül fáradnak a közért, akik felmorzsolják egészségüket ideális 
célok szolgálatában, akik sohasem magukért, mindig a nemzet jövőjé
ért verejtékeznek ; akik habozás nélkül ajánlják fel szívüket égő áldo
zatul egyházuknak és a társadalomnak, s akik készek magasztos hiva
tásukért akár martiromságot is elszenvedni. Ezeknek előrebocsátásá
val, az Ég áldását kérve tanácskozásunkra s egy szebb jövő reményé
ben nyitom meg mai közgyűlésünket!

A hatalmas beszédnek elhangzása után Kapi Béla püspök az 
egyetemes egyház, valamint a dunántúli egyházkerület nevében üdvö
zölte a nagygyűlést, biztosítván az ev. tanítóságot az egyetemes egy
háznak jóindulatáról és becsüléséről.

Azután Uhrin Károly az Országos Evangélikus Tanítóegyesület 
alelnöke emelkedett szólásra és zajos tetszéstől kisérve gyönyörű 
szavakban aposztrofálta Krug Lajost. Rámutatott elévülhetetlen érde
meire, melyeket a tanítóság szintjének emelése, annak megszervezése 
és érdekeinek védelme körül szerzett. Krug Lajos a tanítói pályát soha
sem találta terhesnek, tövisesnek, mindig eszményi magasságok felé 
törekedett. Zajtalan, de vasenergiáju munkássága mindig kerülte a 
fráziscséplést, a melldöngetést, a helyett törte az ugart, vetett, gyom
lálta a gazt, megtermékenyítette lelke gazdag kincseivel a közömbös 
szíveket s öntudatra keltette a megalkuvókat, ahuzódozókat. Verejtéke 
hullásával kovácsolta össze az oldott kéveként széthullott ev. tanító
ságot, törhetetlen akarattal támasztotta életre az Ev. Népiskolát és 
ma szeretet és közbecsülés övezi a vezért és tanítótársai lelkesen 
követik, mert bíznak benne és erős keze irányításában. A tanítóság 
határtalan szeretete és ragaszkodása jeléül szónok azután átadja Krug 
Lajosnak az akadémia kitüntetése és pályafutásának 41. évfordulója 
emlékére az ország evangélikus tanítóinak művészi kivitelű gyönyörű 
arany-ezüst babérkoszorúját.

Kemény Péter Geduly Henrik püspöknek Krug Lajoshoz intézett 
meleghangú levelét olvasta fel és a tiszai egyházkerület tanítóságának 
üdvözletét és jókivánatait tolmácsolta.
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A dunántúli egyházkerület nevében azután Kapi Béla püspök 
halmozta el Krug Lajost a nagyrabecsülésnek minden megható jelével. 
„Kerületünk — úgymond — mindig értékelte Krug Lajosnak mélyen 
szántó, áldást fakasztó munkáját és kimagasló egyéniségét, ő  benne 
lobogott fel Sass István után még fokozottabb mértékben az a tudat, 
hogy az ország ev. tanítóságának egymás mellé kell állani, szellemi és 
erkölcsi tekintetben magasra kell emelkednie, messze tündökölnie. Az 
evangélikus tanítói öntudat és az ev. tanítói lelkűiét tündöklő fényét, 
mely ma az egyház, az iskola felett ragyog, Krug Lajostól vette s csak 
az ev, tanítóságnak és az ev. tanítói közéletnek kivánok jót, ha arra 
kérem, hogy vezető helyét el ne hagyja és soha többé és senkinek meg 
ne mondja, hogy már 41 éve szolgál!“

Hollós János lyceumi igazgató az Országos Evangélikus Tanár- 
egyesület nevében üdvözölte az ünnepeltet és a testvéregyesületet. 
„A tanárság és a tanítóság nem holt anyaggal, hanem lelkekkel dol
gozik, azokat készíti elő a nagy magyar jövő megteremtése érdekében."

Benedek Vince ny. igazgató két millió koronát nyújtott át azután 
Krug Lajosnak, mint az ország evang. tanítóságának külön ajándékát 
alapituány céljára. Felolvastatott még Dobó Sándornak, a Ref. Taní
tók Országos Egyesülete kiváló elnökének igazi testvéri szeretettől át
hatott meleg hangú levele, mely az összes jelenvoltakban élénk tet
szést keltett.

Krug Lajos lelke mélyéig megrendülve, a következő néhány 
nemesveretű szóval köszönte meg a kitüntetést:

„Kedves bajtársak! A legbecsesebb jutalomban részesítettetek, 
mert szíveteket hoztátok el nekem ajándékúl. Köszönöm kedves baj- 
társak! Ti érdemesnek találtok arra, hogy elismerésiekkel kitüntesse
tek, — pedig nem tettem mást, mint azt, amit cselekednem kellett; — 
amire pályám szeretete és a bajtársi érzület szünet nélkül sarkalt, 
amit újból megismételnem kellene, ha nem pályám végén, hanem ele
jén állanék. — A tietek voltam, a tietek maradok, — a tietek most is 
minden gondolatom, energiám, szeretetem. De ne beszéljünk erről töb
bet! A hallgatás sokszor többet mond, a legékesebb beszédnél. És van
nak pillanatok, amikor az ajaknak el kell némulnia, hogy a szív be
szélhessen. Elhallgatok, mert úgyis halljátok szívem beszédét. És most 
még csak egyet! Valahányszor tekintetem ez emléktárgyra esik, mind
annyiszor átjárja majd az én szívemet is az az összekötő fluidum, 
mely tőletek indúl ki és arra fog emlékeztetni, hogy a baj társak százai 
szeretettel gondolnak öregedő harcos társukra, aki sas módjára egy
kor szárnyat bontott, hogy velük együtt repüljön a nap felé. És ez a 
boldog tudat aranyozza be majd életem alkonyát.“

E megható szép aktus után Hamar Gyula, soproni tanítóképző
intézeti igazgató Kapi Gyula nagyszerűen megírt élet- és jellemrajzát 
olvasta fel, mellyel a hallgatóság figyelmét mind végig lekötötte és 
őszinte elismerést aratott.

Kapi Béla püspök a nagy koncepciójú és szépségekben gazdag 
felolvasás után a család nevében újból forró köszönetét mondott az 
ev. tanítóságnak azért a megható szeretetért, mellyel édes atyja hal
hatatlan emlékének áldozott. „A tanítók — úgymond — most viszo-



nozzáik azt a szeretet, mellyel édes atyám egykor feléjök közeledett. 
Atyánk szívében az első hely a tanítóképzés-é volt és sokszor érezte 
a család, hogy csak a második hely az övé. Annál jobban esik a 
családnak, hogy ezt a mindeneket átfogó szeretetet most a tanítóság 
oly megható módon viszonozza. A hideg márvány a temetőben, a sír 
felett virrasztó forró szeretetnek kővé vált kifejezője!“

Elnök a közgyűlést 1 órakor felfüggeszti. A Kaszinóban lefolyt 
közebéd alatt Kapi Béla püspök a kormányzóra, Krug Lajos Kapi 
Béla püspökre és Mesterházy Ernő dr. egyházkerületi felügyelőre, 
majd Kapi Béla püspök Krug Lajosra és a tanítóságra, Kemény Péter 
Krug Lajos családjára, Kiss Gábor a sasokra, amelyek a tanítókat 
repülni tanítják, mondtak felköszöntőket. Nagyon szellemes fel- 
köszöntőket hallottunk még Payr Sándor egyetemi tanártól, Nagy 
Bálinttól és Gráf Samutól. Szombath Ernő pedig egy szerencsés ötle
tével színes borítékhoz juttatta a ruhátlan Ev. Népiskolát.

Délután 3 órakor elnök a közgyűlést újból megnyitotta. A tanács
kozás megkezdése előtt a közgyűlés a hősi halált szenvedett ev. kar- 
társakkal szemben rótta le a kegyelet adóját. Azután Steiger Imre dr. 
az egyesület titkára terjesztette elő rendkívüli nagy gonddal és körül
tekintéssel megszerkesztett évi jelentését. Foglalkozott különösen a 
8 osztályú népiskola, a főiskolai tanítóképzés és a szakfelügyelet kér
déseivel. Kimutatta mind a három reform keresztülvitelének paran
csoló szükségességét és az érveknek és bizonyítékoknak egész arzenál
jával támasztotta alá meggyőző és a közgyűlés élénk tetszésével talál
kozó fejtegetéseit.

Utána Somogyi Béla nagy tárgyismeretet és alapos, beható tanul
mányozást eláruló szabad előadásban foglalkozott az új tantervvel és 
feltárta annak minden előnyeit és hátrányait. Könnyen gördülő, logi
kusan felépített, valóban élvezetes előadásával nagy gyönyörűséget 
szerzett a hallgatóságnak. A kérdéshez hozzászólt Graf Samu igaz
gató is, aki már arra hivatkozhatott, hogy tapasztalatok alapján be
szélhet, mert a soproni ev. elemi iskolában az elmúlt tanévben már 
teljesen az új tanterv szerint folyt az oktatás. Az eredményt a soproni 
alsó egyházmegyei tanítóegyesület közgyűlésén egy nagy szakértelem
re, alapos tudásra valló munkában bemutatta s mivel a konklúzióban, 
kevés eltéréssel, Somogyi Bélával találkozik, a közgyűlés Somogyi 
Béla fejtegetéseihez, — Graf Samúnak felolvasott határozati javasla
tával kiegészítve, — hozzájárul.

Grieszhaber E. Henrik a statuszrendezés ügyével foglalkozott 
azután behatóan. Kidomborította különösen a felekezeti tanítókat ért 
sérelmeket. Javaslata alapján a közgyűlés egyhangú határozattal ki
mondja, hogy a Tanítószövetség memorándumához ragaszkodik, azt 
egészében fenntartja, a napirendről le nem veszi s a harcot fel nem 
adja mindaddig, mig jogos igényei teljes kielégülést nem nyernek.

Kiss József bemutatja a Tanítószövetségnek határozati javaslatát 
a népoktatás igazgatása és felügyelete tárgyában. A közgyűlés a javas
latot örömmel üdvözli, de változatlanul nem fogadhatja el, mert egy
házi alkotmányunk szellemének, különösen utolsó pontja, nem felel
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meg. Ezt a pontot a közgyűlés Steiger Imre dr.-nak e tárgyban már a 
múlt évben beterjesztett határozati javaslatával pótolja.

Szombath Ernő azután az ev. tanítóság által, a Balaton mellett 
létesítendő Üdülőház kérdésével foglalkozott igen nagy szeretettel és 
meggyőző erővel. Az eszmét is ő vetette fel első ízben és midőn most 
az eszme testöltése mellett sikra szállt, oly szerencsével és oly min
deneket lefegyverező módon operált, hogy a közgyűlés egyhangú hatá
rozattal hozzájárult javaslatához, amelynek értelmében a közgyűlés 
minden tagnak erkölcsi kötelességévé teszi, hogy két éven át, havi tiz- 
ezer koronát áldoz e célra. Mindez azonban nem azt jelenti, hogy 
egyesületünk a Tanítószövetségnek hasonló irányú akcióját egész oda
adással ne támogassa.

Elnök ezzel kapcsolatban jelenti, hogy Kapi Béla püspök tiz mil
lió, özv. Kapi Gyuláné egy millió koronás alapítványt tett azon célból, 
hogy az Üdülőházban „Kapi Gyula szoba“ létesíttessék.

Elnök ugyanerre a célra javasolja fordíttatni a síremlékre be
gyült összegnek feleslegét, vagyis 2,370.000 koronát is, — mihez a köz
gyűlés egyhangúlag hozzájárul, — És ennek engedi át Krug Lajos a 
neki felajánlott két millió koronát is.

Elnök ezek után beterjeszti a síremlékbizottság jelentését, mely
nek kapcsán hálával emlékszik meg az ev. tanítóságnak minden dicsé
reten felül álló páratlan áldozatkészségéről, mely oly impozáns ará
nyokban nyilatkozott meg, hogy nemcsak monumentális emléket állít
hatott nagy halottjának, hanem még felesleg is maradt. Ezzel az ev. 
tanítóság önmagának is állított örök időkre emléket!

Elnök azután a síremlék keletkezésének egész történetét, — az 
eszme felvetésétől a megvalósulásig — ismertette és indítványára a 
közgyűlés a síremlék kiváló tervezőjének és készítőjének, Mechle Béla 
kőfaragómesternek művészi alkotásáért és kifogástalan munkájáért 
legteljesebb elismerését és köszönetét fejezi ki. '

Egyúttal felhatalmazza a közgyűlés az ősszel összehívandó 
választmányt, hogy a nyugtákkal kellőleg támogatott végleges el
számolás bemutatása és a számadatok felülvizsgálása után, az emlék- 
bizottságnak a felmentvényt megadhassa,

Kiszely János egyesületi pénztáros jelentéséből kitűnik, hogy a 
tagsági díjak igen gyéren folynak be és hogy nem kapja meg vala
mennyi egyházmegyei tanítóegyesülettől a tagok jegyzékét. A pénztár
ban 7,000.000 korona van. A közgyűlés azért felszólítja az egyes egy
házmegyei tanítóegyesületeket, hogy az ez évre esedékes tagsági díjat 
(az országos egyesület részére fejenként 17.000 koronát) szedjék be 
és küldjék haladéktalanul Kiszely János pénztáros címére,

A közgyűlés a pénztári jelentéssel kapcsolatban elnöknek múlt 
évi költségeit megtéríti és az ,,Evangélikus Népiskoládnak, lapfentar- 
tás címén, két millió koronát szavaz meg.

Hamar Gyula a soproni tanítóképzőintézet hősi halált szenvedett 
növendékeire hívja fel a figyelmet, akiknek nevét az intézetben el
helyezendő emléktáblán óhajtaná megörökíteni. Elnök a kartársak 
meleg pártfogásába ajánlja ezt a hozzánk mindenképen közel álló 
ügyet.
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Perényi Rezső, alelnők, indítványára az Országos Evang. Tanító- 
egyesület ezentúl, lehetőség szerint, a Tanítószövetséggel egy időben 
tartja meg tanácskozásait.

Julius 7-e valóban a termékeny munka napja volt. És mikor a 
késő esti órákban a magyar „Hiszek egy . . .“ eléneklése után szét
oszlottunk, mindnyájan éreztük, hogy munkánk nyomán bizonnyal ál
dás fakad.

Meg kell még említenünk, hogy a soproni evang. népiskola az Or
szágos Evang. Tanítóegyesület gyűlése alkalmából, négy nagy terem
ben írásbeli dolgozat-, rajz-, kézimunka- és slőjdkiállítást rendezett, 
mely ragyogó fényt vetett a nagyhírű iskola eszményien magas nívó
jára.

A közerkölcsök romlásának meggátlása 
érdekében mit tehet az elemi-iskola?
Bizony, valljuk be egész őszintén, hogy nem valami sokat, de 

tán mégis valamit! Nem sokat, mert hiszen amit az iskola nagy 
fáradsággal épít ezen a téren, a romlott társadalom menten lerontja 
azt. Igen, úgy van! Uton-utfélen Istent káromló, trágár beszédeket 
hall a gyermek, léptén-nyomon tapasztalja, hogy a fenőttek csalnak, 
lopnak, hazudnak, s örvendenek, ha másoknak kárt okozhatnak, mert 
egyedül az egoizmus irányítja minden tettüket, látja a szemérmet 
sértő fél mezítelenséget szerte mindenütt, és sok-sok mindent, ami 
erkölcsbe ütköző, ami az ő fejledező erkölcsi érzékére csakis rom
boló hatást gyakorolhat. És sajnos, tétlenül állunk ezen mételyező 
hatásokkal szemben! Vájjon nem a társadalom jobb behatással biró 
intéző férfiainak, nem azoknak kellene e téren erős, megtorló intéz
kedésekkel közrehatni, kik a hatalomnak birtokosai ? Nem kellene-e 
rögtön elzárni azt, ki utcán, nyílt tereken Istent káromol, erkölcs
rontó, rút szavakat ereszt ki száján ? Nem kellene-e legerélyesebben 
megbüntetni azt, kinek élete, cselekedetei erkölcsrontók s a jobbér
zésükre megbotránkoztató hatásúak? Bizony sok igen sok volna a 
teendő, s édes kevés az, amit az erkölcsi romlás meggátlása érde
kében teszünk. Az iskoláktól sokat, nagyon sokat vár a társadalom, 
s azt hiszem jogosan i s ! Hisz a családapa és családanya után ki van 
hivatva leginkább a fejlődő gyermeki lélekbe hintegetni a szép és 
nemes érzelmek magvait, ha nem a tanító ? Az ő feladata az, hogy ha 
valamikor, úgy napjainkban, a mostani szomorú erkölcsi viszonyok 
korszakában meg tudja érteni, hogy legfőbb elhivattatását nem az 
olvasás és számolás megtanítása képezi, hanem a jóra való nevelésnek 
szent munkája, az, hogy nemes* érzelmeket tudjon kelteni a szívben, 
mely nemes érzelem mindig és mindenkor tiltakozni fog és tilta
kozni tud minden ellen, ami szennyes, ami rút, ami erkölcstelen 
A családnak és iskolának szép példaadása jó utravaló a gyermek
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számára, midőn már ifjúvá fejlődik, midőn a kisértések hullámai 
csapdossák s elmerüléssel fenyegetik. Ilyenkor egy-egy visszagon- 
dolás az érette imádkozó, érette aggódó jó édes anyának jóságos 
arcára, egy-egy visszaemlékezés tanítójának bölcs intésére meg 
fogja őt menteni attól, hogy elessék, hogy elbukjék.

Mi következik ebből? Bizony az, hogy a híven végzett nevelői 
munka által már az elemi iskola is közrehathat részben közvetlenül, 
részben közvetve abban az irányban, hogy a már nagyon elfajult 
erköcsök javuljanak, s a közerkölcsök további romlása meggátol
tassák, mert a — lányomhoz szólok, menyem értsen belőle — 
szólásmód itt is nagyon érvényesülhet, a gyermekeken keresztül 
igen sokat hathatunk a felnőttekre is, hisz a gyermek otthon min
dent elmond, amit az iskolában hall és lát.

De hát hogy és miként végezzük ezt a fontos, mélyreható munkát, 
hogy hassunk közre, hogy társadalmunk erkölcsösebb legyen? Tán 
erkölcstani szabályokat tanultassunk be a gyermekekkel, megis
mertessük őket az erkölcstan sok-sok törvényével? Távolról sem! 
Ezek az elvont dolgok nem sokat, tán semmit sem segítenének. Itt 
a  j ó  p é l d a a d d s  és egyes, felmerült esetek alapján a k ö z v e t l e n  
h a tá s  azok a tényezők, melyektől e téren eredményt várhatunk.

Tehát lássuk a  j ó  p é ld a a d á s t ,  mint lényeges erkölcs javító eszközt!
A népiskolás gyermek folyton tanítóját figyeli, az ő előtte nem 

is olyan közönséges lény, mint a többi ember, hanem sokkal töké
letesebb, olyan, akitől csak tanulni lehet, akitől tanulni kell. Ha aztán 
láthatja az a folyton figyelő kis ember, hogy az ő tanítója mily 
szelidlelkü, mily szerető szivü, milyen jóságos, igazságos, leereszkedő, 
nyájas, vájjon nem fogja-e e nemes lelki kincseket tőle lassan- 
lassan elsajátítani? De igen. — Ha tapasztalja, hogy tanítója ajkát 
soha nem hagyja el egyetlen hazug szó, egyetlen szidalom? 
Vájjon nem fog-e ő is tartózkodni ezektől a rút dolgoktól? De 
hiszem, hogy igen.

Hát annál vájjon van-e hatalmasabb erkölcsképző, mintha az a 
kisded gyermeksereg az ő tanítója vallásos szive, lelkének melegét 
folyton érezheti ? Az attól való félelem, hogy ő ezt a szívből áradó 
nagy szeretetet el is vesztheti illetlen viselkedéssel és cselekedeteivel, 
nem fogja-e vájjon ez őt visszatartani mindentől ami nem illő, ami 
erkölcstelen? Úgy vélem, hogy igen.

Vallásos életünk, templomszeretetünk igen jó példaadás a ser
dülő ifjúság előtt. Bizonyára követik majd a nemes példát. Már pedig 
a vallás nemes érzelmeivel átitatott lélek, a templomot szerető ember 
nem fog soha oly dolgot mívelni, mely erkölcsi szempontból kifogás 
alá esnék. Tehát csak neveljünk vallásos, mélyen érző nemzedéket, 
akkor nyugodtak lehetünk, hogy erkölcsi téren sem lesz baj!

De azt mondottam az imént, hogy egyes, felmerült esetek alapján 
a k ö z v e t l e n  h a t á s  az a másik tényező, melyből az erkölcsjavítás 
terén eredményt várhatunk. — Ez abban áll, hogy észrevétetjük a 
gyermekkel a rosszat, a helytelent, s igyekszünk azt meggyűlöltetni. 
Például ráirányítom a tanulók figyelmét arra, hogy egyik társuk 
játék közben mily durván beszél a társával, s igyekszem hatni
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reájuk, hogy a durvaságtól, — mely az embereket csak elidegeníti 
egymástól, egész életükben őrizkedjenek — Viszont ellenkezőleg 
figyelmeztetem a növendékeket egyik kis társuknak kedvesen 
csengő, szelid, illedelmes beszédjére, hogy ők is ezt tanulják el, 
mert ez a szép, így találnak kedvességet az emberek előtt.

Előfordul az iskolai életben, sajna, a hazudozás, sőt még a lopás 
is. Ezek a konkrét esetek legyenek azok a példák, melyeknek fel- 
használásával a közvetlen hatás, mint nevelő eszköz érvényesüljön 
erkölcsi nevelésünk terén. Ha azt a hazudozót és tolvajt, — ki arc
pirulva, megszégyenülten áll tanítója és a gyermeksereg előtt, — 
mint a jó útról letért és az erkölcsi törvények ellen vétő egyént 
mutatom be növendékeim előtt, kiknek cselekedete rút és elitélendő, 
ha a fogékony gyermeki szivkhez tudok úgy szólani, hogy bennük 
hasonló dolgok elkövetésével szemben undort keltsek, úgy mégis 
csak tettem egy lépést a közerkölcsök javítása terén.

Lehetne még sokat mondani e komoly témáról. Ezúttal legyen 
ennyi elég. Tanulságul vigyük magunkkal mindnyájan azt a tudatot, 
hogy a népiskola is tehet, de tennie is kell valamit az irányban, 
hogy a közerkölcsök megjavuljanak.

Kísérje munkánkat minél szebb siker!
Szutter Dániel

igazgató-tanító.

W. Rein paedagogiai rendszere.
Irta: dr. Steiger Imre soproni ev. tanító.

(Folytatás.)

A nevelésügy terén érdekelt szociális tényezők követelményei 
mérlegelendők és minden balitélettől mentesen egymással összekap- 
csolandók. Heves küzdelem tárgya az iskola a parlamentárizmus fej
lődése óta, még pedig egyfelől az egyház és iskola, másfelől az állam 
és iskola közötti viszony megállapítása folytán. A paedagógiának a 
feladata, hogy tárgyilagosan megvizsgálja, mennyire jogosúltak és cél
szerűek az egyes követelmények, hogy végre a tartós békét helyre
állítsa, amely nélkül a nevelés- és oktatásügy nem fejlődhet. Az 
iskolaszervezet decentrálizációjával szemben kívánatos követelmény 
a birodalmi iskolahatóság (Reichsschulamt), mint központi intéz
mény.

Az iskolaszervezet feladataihoz tartozik még az iskola szükség
leteinek a megállapítása, úgy a külső, valamint a belső berendezésre 
vonatkozólag, azonkívül az épület és helyiségeinek a célszerűség és 
művészi hatás és befolyás szempontja alá való helyezése, a taneszkö
zök és végül a személyi kérdés, amennyiben a tanítók fizetését illeti.

Az iskolák vezetése és felügyelete egyrészt az igazgatók vagy 
rektorok, másrészt a tanfelügyelők feladata. Az igazgató fenntartja
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és ápolja az összeköttetést a kormány, kollégium, közönség és ifjúság 
között. A tanfelügyelők paedagógiai és erkölcsi okokból szakemberek 
legyenek.

A tanítóképzés és továbbképzés az iskolai közigazgatás utolsó 
fontos problémája. A népiskolai tanítóképzés fejlesztését és kiépíté
sét sürgeti Rein és egyebek között főreáliskolai előképzettséget és fő
iskolai szakképzést követel a népiskolai tanítótól. Általában pedig 
az egész tanító- és tanárképzés szolgálatában álljanak a paedagógiai 
egyetemi szemináriumok.

E rövid áttekintés után megállapíthatjuk, hogy Rein a közművelő
dés ügyéről szóló elméletében sokkal nagyobb önállóságot tanúsít mes
terével, Herbarttal, szemben, mint az elméleti paedagogia terén. Eb
ben az összefüggésben különösen a külső organizáció kérdései érdek
lik. Rein paedagógiai súlypontja kétségkívül a közoktatásügy szer
vezésének terén nyugszik. Ismételten foglalkozott irataiban ezekkel 
a kérdésekkel és talán ő az, aki ezt a problémát a jelen paedagógusai 
közül legbehatóbban fejtegette. — Azonban ebben az irányban sem 
szakítja szét mindazokat a kötelékeket, amelyek minden egyes részé
ben rendszerét Herbarthoz fűzik. Maga is hangsúlyozza, hogy Herbart 
nagy gondolatát a különböző nevelő iskolák belső egységességéről 
fenntartani kívánja, de az iskolaügy időszerű kiépítésében Herbarton 
túl megy, miután Herbartnak az iskolaszervezésre vonatkozó javas
latai véleménye szerint az akkori vszonyoknak megfeleltek ugyan, de 
ma már helyt nem állhatnak. Indíttatva érezzük tehát magunkat, így 
jegyzi meg Rein, hogy a szociális és kultúrális fejlődési fokoza
tokkal, amelyeken népünk a tizenkilencedik század folyamán áthaladt, 
oly megoldáshoz nyúljunk, amely a külső organizációt tetemesen meg
változtatja és a különböző iskolafajok egybefonódásának új képét fel
tárja. A belső egység mellé lépjen a külső, amely kifelé is mint nagy, 
közös, egységes nemzeti közoktatásügy jelentkezzék.

IV.

Methodologia.
Rein főmüvének kötetében a methodologiával, a nevelés eszközei

ről szóló elmélettel foglalkozik. A nevelés eszközei Herbart szerint: 
,,Regierung, Unterricht und Zucht.“ Ezt a sorrendet követi még Rein 
Herbartról írt dissertatiójában. A ,,Paedagogik in systematischer 
Darstellung“ című müvében Stoy hatása alatt a kormányzást (Regie
rung) és a szoros értelemben vett nevelést (Zucht), mint közvetlen 
nevelést, a vezetés fogalma alatt összefoglalja és szembehelyezi az 
oktatásnak, mint a közvetett nevelésnek.

Rein psychológiai felfogásában, Herbartra támaszkodva, a kép
zeteknek szellemi tevékenységünkben bizonyos prioritást tulajdonít. 
Az objektív tényező eme érvényesüléséből önként következik, hogy 
Rein, mint a Herbarti iskola általában, az oktatásban látja a nevelés 
legfőbb eszközét. S ezért az oktatásról szóló elmélete müvében az első 
helyet foglalja el.
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Ezzel áttérünk Rein oktatási elméletére, mindenekelőtt pedig 
arra, hogyan állapítja meg az oktatás célját.

A)
Az oktatás célját Rein a nevelés céljával szoros kapcsolatban ál

lapítja meg. Általános nevelési cél gyanánt megismertük az erköl
csi jellemszilárdságot (Charakterstärke der Sittlichkeit), tehát a sze
mélyiség ideálját; hogy ezt megközelíthessük, az oktatás segítségére 
szorulunk. Eleve elutasítandó az a felfogás, hogy az oktatás kizárólag 
csak ismereteket és ügyességeket közvetítsen. Ezzel szemben hang
súlyozza Rein, hogy az oktatás a nevelés szolgálatában álljon és a 
tanuló az oktatás utján szerezze meg az akaratnak ama készségét, 
mely őt a személyiség ideáljálhoz közelebb hozza. Hogy tulajdonít
ható-e,, az oktatásnak ilyen nevelő hatás, ezt a psychologia vizsgálja, 
amidőn megismerteti az akarat lényegét és felfedi az akarat gyöke
reit. Arra tanít bennünket, hogy az akarat a gondolatkörben gyöke
redzik és hogy a hangulatos tudás (gefühlsbetonte Wissen) az a talaj, 
amely neki megfelel. Hangulatos a tudás akkor, ha benső részvéttel, 
az érdeklődés élénkségével sajátítjuk el. Ezért minden akarásnak a 
feltétele: az érdeklődés, amely a tudás és akarat között foglal helyet 
és amelynek felkeltése a nevelő-oktatás célja. Ilyen világításban a 
különböző tantárgyak tananyagukkal eszközként tűnnek fel az érdek
lődés, azaz olyan szellemi állapot felkeltésére, amely megmagyaráz
ható abból a törekvésből, hogy élő tudást szerezzünk és abban el
mélyedjünk. Az élő tudás, a léleknek erőközpontja, az oktatás útján 
felépített gondolatkörből táplálkozik, amely a sokoldalú közyetlen ér
deklődésen alapúi. Közvetlen legyen az érdeklődés, magáért a tárgy 
kedvéért, minden mellékes szándékra való tekintet nélkül tanuljon a 
növendék dolgozni. Mindenesetre nem könnyű dolog az oktatás útján 
a közvetlen érdeklődés felidézése és fenntartása, mivel igen gyakran 
a környezet, a szülői ház, sőt igen sokszor az iskolai élet szervezete is 
ennek a célnak ellene dolgozik. De sokoldalú is legyen ez az érdeklő
dés, mivel ez a sokoldalú érdeklődés nagy fontossággal bír az er
kölcsi jellem kialakulására, azonkívül az oktatásban előnyösen hat a 
gondolatok menetére, felébreszti és élesíti a figyelmet és a gondolat
sorok emlékezetbe vésését elősegíti. A sokoldalú érdeklődés a jellem
képzést kétféle módon támogatja és pedig negatív irányban azáltal, 
hogy a szeszélyeknek, vágyakozásoknak és szenvedélyeknek ellene 
hat és positiv irányban, hogy a tanulót ismeretekkel és ügyességekkel 
ellátva, a megfelelő eszközökkel felszereli, hogy a világban céltuda
tosan működhessen. A cselekvésre való vidám kedv is lényegében a 
sokoldalú érdeklődésből folyik. Végre pedig hozzájárúi ahhoz, hogy 
az ember belső egyensúlyát megtartsa akkor is, ha az élet különböző 
kellemetlenségei és balsorsa gyötrik. Az oktatás célja tehát, amelyet 
Rein a nevelő iskola számára megszab: a közvetlen sokoldalú érdek
lődés felkeltése. Az érdeklődés fogalma az általános nevelési célhoz 
közeli vonatkozásba kerül és csak ebből érthető meg igazán.

(Folytatjuk.)
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1. Betűország első virágoskertje.
(Ürhegyi—Móra—Voinovich—Szentiványi) ABC könyv 
Eng. szám : 27.111/1926.

2. Betűország második virágoskertje.
E. sz. 35.184/1926.

3. Betűország harmadik virágoskertje.
E. sz. 35.184/1926. Olvasókönyv a népiskola II. és 
III. osztályának. (Ugyanezen szerzőktől.)

4—5. Új olvasókönyv
a népiskolák IV. és VI. osztályának. (Gyulai Á.) 
E. sz. 36.299/1926.

6—8. A magyar nyelv könyve
a népiskolák III., IV., és V.—IV. osztályának. 
(Úrhegyi A.) E. sz. 27.106/1926.

9—10. A magyar nyelv könyve
az osztatlan népiskolák III.—IV. és V.—VI. osztályának. 
E. sz. 42.446/1926.

Folytatás a következő oldalon.



11—13. Számország.
Számtani és mértani példatár és eredménytár a nép
iskolák III. IV. és V. VI. osztályának. (Stelly—Tanfi.) 
E. sz. 37.958/1926.

14—15. Földrajz
a népiskolák IV. és V.—VI. osztályának. (Asztalos Gy.) 
E. sz. 41.408/1926.

16—17. Földrajz
az osztatlan népiskolák IV. és V.—VI. osztályának- 
(Ferenczy I.) E. sz. 35.550/1926.

18—19. A magyar nemzet története. — Állampolgári 
ismeretek.
(Novy F.) E. sz. 36.095/1926. Az osztott népiskolák 
V.—VI. osztályának. Az osztatlan népiskolák V.—VI. 
osztályának.

20. Természettan és vegytan
népiskolák V.—VI. osztályának (Éber R.)
E. sz. 36.095/1926.

21. Természeti és gazdasági alapismeretek
a népiskolák V.—VI. osztályának. (Szuhács J.)
E. sz. 42.490/1926.

22. Egészségtan
a népiskolák V.—VI. osztályának. (Bexhaft Á.)
E. sz. 55.563/926 Illa.

23. Énekiskola
a népiskolák III.—IV. és V.—VI. osztályának. (Bar- 
talus—Pataky.) E. sz. 33.652/1914 és 29.395/1913.

24. Nótaország
a népiskolák III., IV. és V.—VI. osztályának. (Szaba
dos B.)

Megrendelhetők a

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
Könyvárudájában, Budapest, VIII.,

Múzeum-kőrút 6 — Gólyavár.
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Szerkesztői üzenetek
Homo.  Az általad felvetett eszme engem is foglalkoztat már régóta. Igenis, 

az Üdülőház kérdését állandóan napirenden kell tartani és nem szabad megen
gedni, hogy a futóhomok betakarja. A ref. tanítótestvérek egyöntetű könyv- és 
egyéb tanszerrendeléseik után 13%-ot kapnak létesítendő üdülőházukra. Ehhez 
hasonló szerződést kötöttünk mi annak idején a Luther-Társasággal is. Csakhogy 
most baj van a kréta körül. Egységes könyveink nincsenek. Több helyről kell 
majd a könyveket beszereznünk. K i s z e l y  J á n o s  kitűnő bibliai történetet, 
T o l n a y  P á l  nyíregyházi tanító nagyszerű „Gazdaságtant, természettant és 
egészségtant“ írt az Y.—YI. osztály számára. Ezek a szerzők készséggel beszol
gáltatják majd a fentebb jelzett százalékot, ha az összes iskolák ezekre a köny
vekre náluk eszközük a rendeléseket. Összeköttetésbe lépek ez iránt a Kir. 
Magyar Egyetemi Nyomdával és a Kalásszal is. Az irkákat és a többi szükséges 
tanszereket is igyekszünk egy helyen beszerezni.

A népjóléti miniszterhez intézendő kérvény tárgyában majd Szombathelyen 
megbeszéljük a szükségeseket. Eljösz-e oda? Nagyon szeretném. Addig is az 
Isten áldjon!

L a j o s k o m á r o m .  Az iskola részére történt előfizetést köszönettel nyug
tatom, csak azt sajnálom, hogy a lappéldányokkal januárig visszamenőleg már 
nem szolgálhatok, mert kifogytam belőlük. A lapfenntartásra szánt 20.000 K-át 
is hálásan vettem.

Sa nd .  A mi gyűlésünk, amint azt a-meghívóból megtudod, szeptember 29., 
az egyházkerületé 30-án lesz. Kiküldöttek Kemenesalja részéről Szórády Dénes, 
a ti részetekről alighanem Németh István.

S z a b ó  J e n ő  Tokorcsról 30.000, N é m e t h  G y ö r g y  Zalaistvándról 
35.000 koronát küldtek Kapi Gyula síremléke költségeinek fedezésére. Miután 
erre most már szükség nincsen s mivel a gyűjtést véglegesen lezártuk: kérem 
a kedves Kartársakat, járuljanak hozzá, hogy ezt az összeget a soproni tanító
képző-intézetnek engedjem át, mely elesett hőseinek emlékét márványtáblán akarja 
megörökíteni.

M u n k a t á r s a k !  A hozzám küldött jegyzőkönyvekből örömmel konsta
tálhatom, hogy pezsgő élet folyik egyesületeink gyűlésein. Érdekes témákat fesze
getnek. kitűnő munkákat olvasnak fel, vagy szabad előadásokat tartanak aktuális 
kérdésekről. Miután sok értekezés, fejtegetés, előadás közérdeklődésre tarthat 
számot, kérem a munkahozókat küldjék be kézirataikat hozzám s én az abszolút 
értékkel bírókat szívesen adom közre.

K i m u t a t á s  az Ü d ü lőh ázra  befolyt adományokról:
1. K a p i  B é l a  püspök egy létesítendő „Kapi Gyula szobára“
2. özv.  K a p i  G y u l á n é  ugyanerre
3. A c e g l é d i  t a n í t ó k .......................................................
4. Fennmaradt összeg a síremlékről.................... .........................
5. K r u g  L a j o s  adom ánya.......................................................
6. Koszorú maradvány . . . . . . . . .........................
7. R e i c h l  L a j o s  M e n d e ................................... ..... . .

10,000.000 K 
1 , 000.000 „  

1,018.500 „ 
2,370.000 „ 
2 ,000.000 „  

179.700 „ 
100.000 „

Összesen 16,668.200 K
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Meghívó.
A Dunántúli ág. hítv. evang. Egyházkerületi Tanítóegyesület 

1926. évi szeptember 29-én d. e. 8 éréikor Szombathelyen, a vármegye
háza nagytermében tartja rendes évi közgyűlését, melyre az összes 
tagokat és a tanügy iránt érdeklődőket ezennel tisztelettel meghívom.

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés megnyitása és megalakulása.
2. A kegyelet adójának lerovása,
3. Az egyesület Sass Istvánnak, volt elnökének, díszoklevelet ad át.
4. Elnöki jelentés.
5. A nyolc osztályú elemi iskola tanterve. Szerkesztették: Krug,

Grieszhaber, Baier és Knabel,
6. Pénztáros és számvevő jelentése.
7. Tisztújítás.
8. Indítványok.

Sopron, 1926. szeptember hó.

Krug Lajos, elnök.

Kérelem.
Felkérem az egyházmegyei tanítóegyesületi elnököket, szedessék 

be a tagsági díjakat a lehető legrövidebb időn belül, mert meg sem 
tudunk mozdulni pénz nélkül!

Országos egyesületünk tagsági díjai Kiszely Jánoshoz irányítan- 
dók Ceglédre; a dunántúli egyházkerületi tanítóegyesületi díjak ellen
ben Kisfaludy Károlyhoz Bükre (Sopron megye).

Legyen szabad feltételeznem, hogy több felszólításra már nem 
lesz szükség!

Krug Lajos, elnök.

Másutt.
Abban mindnyájan egyetértünk, hogy csak a kultúrfölény meg

szerzésével gyakorolhatunk állandó vonzerőt az elszakított területe
ken lakó testvérekre. Olyan kultúrális állapotokat kell teremtenünk, 
amelyek kifelé vágyódást keltenek és amelyek minden elszakított test
vérnek kívánatossá teszik az anyatesthez való visszacsatolást. Olyan 
intézményeket kell teremtenünk, amelyek európai megítélésben is 
helyt állanak és a magyar nemzetnek felsőbbrendűségét e téren is 
igazolják. Az már nem lehet vita tárgya, hogy csakis okos iskola- 
politikával érhetünk célt s hogy minden fillér, melyet ide fordítunk, 
közelebb hoz bennünk vágyaink megvalósulásához. Igen szépen hang-
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zik a kijelentés, hogy a kultusztárca voltaképen haditárcává változott 
át, de még hatásosabb lesz, ha ennek igaz voltáról meg is győződhe
tünk majd. A hadsereget mi tanítók szolgáltatjuk, harcterünk pedig 
az iskola. A jobban, tökéletesebben képzett és felszerelt sereg győz, 
a hiányosan képzett és felszerelt és kedvezőtlen harctéren operáló el
bukik. Azért sürgetjük oly szívós következetességgel a legmagasabb 
tanítóképzést és azért választjuk a nyolc osztályú népiskolát küzdel
meink porondjává. Máskép a harcot fel nem vehetjük, mert igen 
egyenlőtlenek fegyvereink és kudarcunk biztos. Jól tudjuk, nem ren
delkezünk jelenleg olyan gazdasági forrásokkal, amelyek minden 
anyagi követelést kielégíthetnének, de azt is tudjuk, hasonlítlanúl töb
bet fordíthatunk e honmentő célra, ha kevesebb inproduktiv tétellel 
terheljük állami budgetünket, Szuronnyal, fegyverrel nem szerezhet
jük vissza a mai erőviszonyok közt elrabolt birtokainkat, de ha a betűk 
vitézeit állítjuk csatasorba és küldjük küzdelembe: akkor a poklok 
kapáit is összedöntjük. Nézzünk körül nyitott szemmel és lássuk meg, 
mit művelnek szomszédaink? íme, az annyira alattunk álló szerb és 
román, vagy a magas műveltségű cseh mérföldes léptekkel halad előt
tünk és elmaradunk, ha hamarosan erőnk ínszakadásig való megfeszí
tésével utánuk nem sietünk. Tehát nem elől járunk! Ezt mélységes 
fájdalommal el kell ismernünk. Hát akkor hogyan és mivel fogunk 
mi fölényeskedni? Hogyan gondoljuk mi tehát a kultúrfölény meg
szerzését? A mostani módszerrel és igyekezettel bizonyára nem! íme 
Ausztria! Ez a világ koldusa is mennyire előttünk van! A legszegé
nyebbre hivatkozunk az utódállamok közül, hogy a különbség köztünk 
és köztük még kirívóbb legyen. Bécs városa példának okáért iskolákra, 
tanárokra, tanítókra, szakfelügyelőkre és tankönyvekre évenként 
323 milliárd koronát költ; ebből személyi kiadás 272 milliárd korona. 
Ausztria 24.000 tanítója közül 10.385 működik Bécsben és ez 250.000 
gyermeket tanít, tehát egy tanítóra átlag 25 növendék esik. A szülők 
intézményesen meg vannak szervezve és az iskolát kiegészítő és támo
gató szervként állanak rendelkezésre. 1919-ben megindúlt az iskola- 
reform és széles hullámokban halad előre. A jelszó: a passzív mód
szer szerint működő régi iskolákat cselekvő iskolákká kell átalakítani. 
Az erre vezető leghelyesebb módszer felkutatására kísérleti iskolákat 
állítottak fel az Amerikából és Angliából kölcsönzött irányelvek ki
próbálására. 108 kisérleti elemi és 14 polgárival kezdték az akciót. A 
kísérleti osztályokban nem lehetett több növendék az átlagnál 
(25—30). A növendékeket nem válogatták ki, hanem kényszerrel so
rozták be az átlagtanulók állagából, akár tetszett a szülőknek, akár 
nem! Ezekben az iskolákban a tanító heti, vagy évi munkaprogrammot 
állít össze (Relationsplan). Irányelv: a tanuló részt vegyen az alko
tásban, számára a tanulás élmény legyen. Maga jöjjön rá az igazsá
gokra, fedezze fel a találmányokat, maga szerezze meg a megfigyelési, 
lélek jelenléti, cselekvési vágy s a szépnek dalban, természetben, áb
rázolásban való élvezését. A tanító észrevétlenül irányít és bűvész 
módjára varázsolja elő a legszebb emberi képességeket s a leghasz
nosabb tudásokat.
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Mennyi komoly szándékot, becsületes törekvést jelent az osztrá
kok ezen intézménye és mekkora dacos elhatározást is a vezetés és 
kultúrfölény megszerzéséhez! Hol vannak a mi kísérleti iskoláink? 
Vagy egy rossz fejeléssel akarunk a nyűtt cipőből újat csinálni és 
azért adunk a régi hat osztályú iskolának nyolc évnek megfelelő tan
tervet — tehát akkora kalapot, hogy nagyobb koponyának is nagy 
volna! — és tágítjuk a négy évi tanítóképzés anyagát öt évre, ahelyett, 
hogy a magasabb képzést szomjuhozó tanítóságot végre valahára ki
elégítenék?

De hagyjuk! Végezetül jellemző példáúl, mely élénk fényt vet 
arra, miként csinálnak más népek igazi kultúrpolitikát, még csak 
annyit jegyzőnk meg, hogy az Egyesült-Államok, a ridegen számító 
kalmárok hazája, 1920-ban nép- és középiskolák számlára 1.015,000.000 
dollárt, a mi valutánk szerint 76 billió és 125 milliárd koronát vett fel 
a költségvetésbe. Ezen az alapon a mi kultuszminiszterünknek évi 
költségvetés címén öt billió koronát kellene megszavaztatnia a nemzet
gyűléssel. No, de hát édes magyarom, ott még nem tartunk!

Kuthy Béla.

Uhrin Károly kitüntetése.
Hogy kicsoda Uhrin Károly?
A békéscsabai ág. hítv. evang. elemi iskolák igazgatója, a Bányai 

Egyházkerületi Tanítóegyesület elnöke, az Országos Evang. Tanító- 
egyesületnek alel'nöke, — és még hosszú sorozatát közölhetnők azok
nak a tisztségeknek, melyekkel a közbizalom ezt a kiváló tanférfiút 
feldíszítette. Igazi belső érték nélkül nem emel vállára a közbizalom 
senkit sem! Itt nem lehet felkinálkozni, protekcióval elismerést ki
könyörögni, közbecsülést szerezni!

Ehhez tudásbeli és jellembeli kvalitások kellenek. Ezzel mindent 
mondottunk. Uhrin Károly nemcsak impozáns külső megjelenésével, 
megnyerő modorával, tudásával és szónoki készségével nyeri meg a 
lelkeket, hanem puritán gondolkodásával, karakterének szeplőtlensé- 
gével és nemesveretü szívével is. Kartársai szeretettel és őszinte tisz
telettel csüngnek rajta, más rétegekhez tartozó tisztelői pedig a nagy
rabecsülés minden jelével veszik körül. Működése mély nyomokat 
hagyott minden téren. Mély barázdákat szántott a tanügy és az egye
sületi élet parlagon heverő ugarába s hogy ma már ennyire vagyunk, 
s hogy eljutottunk a tanítói hivatás megbecsülésének mai stádiumáig: 
az nagyrészt az ő érdeme is. Személyén keresztül tanulták meg sokan 
szeretni és tisztelni a népnevelőt s ha semmi mást nem tett volna, 
már ezzel is megörökítette nevét sorstársai körében. Nincs tehát mit 
csodálni azon, ha a tanítóságnak ezt a kimagasló alakját észrevették 
legmagasabb helyen is. ő  volt az első evangélikus tanító, akit a 
Magyar Tudományos Akadémia bokros érdemei elismeréséül a Wo-
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dianer-díj jal kitüntetett, most pedig nem régiben a kormányzó tűzette 
a IV, osztályú polgári érdemkeresztet mellére. S míg ezt örömmel re
gisztráljuk és szívünk egész melegével üdvözöljük a mi kiváló, kedves 
kartársunkat, egyúttal azon meggyőződésünknek is adunk hangot, 
hogy ilyen vágású tan férfiúnak magasabb kitüntetés sem lett volna sok.

A Mindenható Uhrin Károlyt mindnyájunk örömére sokáig él
tesse!

Forgácsok.
Tekintetes Szerkesztő Úr!
Kedves Bátyám!
Végtelen lehangoló érzéssel olvasom a szerkesztői üzenetek alatt 

azon deprimáló szavakat, amelyek egyes tanítókat — forgácsokat — 
illetnek. Hogy vannak — nem akadnak, hanem vannak! —, akik elfogad
ják a lapot, de az árát sajnálják beküldeni! Hogy vannak, akik éven 
át maguknál tartják a lapot s ha fizetésre kerül a sor, akkor nagy ke
gyesen visszaküldenek — egyet, azzal, hogy nem fogadják el! S 
végül, hogy akadnak olyanok is, akikről nem is tudjuk, hogy vannak, 
mert se elő nem fizetnek, se nem jelentkeznek, hanem megmaradnak 
az ismeretlenség homályában — mint a gyalupadtól messze, egy félre
eső zúgba gurult forgács — s ott szép csendben meghúzódnak napokon 
(itt hónapokon, éveken) át, nehogy valahogy előkerülve — jaj — 
még lapot küldjön nekik a szerkesztő, aminek előbb-utóbb talán mégis 
csak az lenne a vége, hogy elő a bukszával és fizess bús magyar!

Hát nagy 1 ehangoltságot, nagy elkeseredést szül az emberben az 
ilyen dolgok tapasztalása. Kell, hogy az ilyenre minden valamire való 
emberben felforrjon az epe! Lenne csak valamely szakszervezet tagja 
az ilyen! Majd ott megtanítanák fegyelemre és fizetésre! Láthatatlan 
cérnaszálon rángatnák ide-oda, mert ott szeretetről szó sincs, csak vas 
fegyelemről, vak engedelmességről!

Nálunk?
Nálunk a szeretetet prédikáljuk, annak szálait bogozzuk, ezzel a 

varázserővel akarunk eggyé forrni, egy testvérré lenni, nagyot alkotni! 
Nem fér sehogy se a zsebembe, akarom mondani, az agyamba, az, hogy 
vannak tanítók, akik egy életen át a szeretetet, az együvé tartozást, 
az összetartást stb. hirdetik úgy az iskolában, mint azon kívül is és 
pont ép ők azok, akiken a saját tanításuk nem fog. Ezek azok a bi
zonyos vizet prédikálok! S kérdem, lehet-e eredményes ezek mun
kája? Nem lehet! Nem, mert ami nem a meggyőződésből fakad, ami 
nem a szívből, a  lélekből ered, az nem is verhet az életben sem gyö
keret, Megérzi a hallgatóság mindig azt, hogy a szónok szívből, avagy 
csak színből beszél-e?! Ha szívből szól, úgy tud is hatni, egyébként 
üres szalmacséplés az egész. Szeretném én az ilyen szájjal érzett ta
nító iskoláját látni! Szeretnék egy pár hetet az ilyen tanító gyüleke
zetében tölteni! Szeretnék egy hónapot az ilyen tanító falujában lakni!
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Hadd látnám, micsoda bensőséges élet lehet ott? Tudom, lopva me
nekülnék onnan s letagadnám, hogy én is tanító vágyóik!

De hagyjuk ezeket a forgácsokat!
Mi, akik szeretetben élünk s a szeretetet hirdetjük egy életen át, 

még mindig bízunk és remélünk. Már az alaptermészetünk; is azt dik
tálja, hogy várjunk és reméljünk. Lehet és lesz is ez még másként. 
Csak türelem és kitartás! E két erénnyel meg kiváltképen bírunk mi 
tanítók. Hát dolgozzunk tovább is bizalommal, kitartással és szere
tettel !

Most tehát csak annyit mondok még, hogy ti, nemes erényekkel 
felruházott tanítók, ti legyetek rajta, hogy a forgácsokat előkeressük 
s tereljük magunk köré. Értessük meg velük, hogy szétforgácsolva 
semmit sem érünk. Hol ide, hol oda rúgnak, hogy útban ne legyünk. 
Egy tömeg, egy test, egy lélek, kell, hogy váljék belőlünk! így leszünk 
számottevő tényezők. Ne engedjétek, hogy csak egy is lemaradjon 
közületek az előfizetők sorából. Hiszen ez az az újság, amely össze
tart minket, ebben lüktet az evang. tanítóság életereje, ez vigasztal, 
bátorít, kitartásra buzdít s ha kell, harcra hív. Rábeszéléssel, szép 
szóval kell a közönyöset felrázni, mert higyjétek el, az az egy félre
húzó más összetartó százon üt rést, azok egységét bontja meg, azok 
erejét gyengíti. Míg ha odaáll százegyediknek, idővel ő lehet még az 
alappillér, a vezető, mert hiszen a megszokás természetté válik és 
sokszor kicsiségeken múlik a nagy dolog!

Itt az új tanév eleje. Ne maradjon senki el személyileg az elő
fizetők sorából! És iskola se maradjon el mint előfizető, hiszen a ta
nítói könyvtár díszére válik lapunk minden egyes egybefűzött egy-egy 
évfolyama. S ha előfizettek, mellékeljetek pár ezer koronát a lap fenn
tartására. Higyjétek el, szegényebbek azzal ti nem lesztek, de a lap 
anyagilag erősbödni fog. S ha majd aztán oda érünk, hogy itt lesz 
az ideje, beszélhetünk arról, hogy havi lapunk kéthetenként jelenhes
sen meg.

Egyelőre elég enüyi! Szerető öcséd
Homo.

Koszorú elhelyezési beszéd néhai Kapi 
Gy. síremlékének leleplezése alkalmából.
Elmondotta: Benedek Vince. ny. igazgató-tanító, az 50. stb. éves találkozóra 

összejött öreg paedagogusok nevében.
„Jövel most hozzánk, szállj le egedből, 
Te megdicsőült halhatatlanunk!
Üdítő fény sugárzik szellemedből, 
Nemes gyönyör Veled társalognunk.

Zord az idő; viharja zúg felettünk,
De Téged a viharban sem feledtünk: 
A hálás és hű emlékezet 
Bennünket im most sírodhoz vezet.“

Elegikus meghatottság uralja lelkemet, amidőn a tanítványt hálá
nak e kőbe faragott symboluma előtt áhítattá bensőségesedéit érzelem-



mel állok, hogy az 50 éves találkozóra ma ide összegyűlt, viharvert, 
veterán kartársak nevében, a szeretetteljes megemlékezés jeléül, e 
koszorút elhelyezzem annak a néhai dicső férfiúnak sírjára, aki evang. 
tanítóképzésünknek, evang. népoktatásunknak és evang. egyházi zene- 
irodalmunknak kivételes becsülést érdemlő munkása volt, s aki, mint 
ilyen, haló poraiban is büszkesége egész közegyházunknak. De külön 
büszkesége ő magának a soproni evang. tanítóképző-intézetnek is, 
amelynek falai közt egyházunk veteményes kertjei neophitáinak lelkét 
alakította az apostoli munkára lelkének jóságával, szelídségével és 
paedagógiai tudásának gazdag fegyverzetével és mindvégig töretlen 
energiával.

Felmagasztosúlt lélekkel úgy érzem magamat most, mintha áldo
zatot tenni oltár elé lépnék. Igenis oltár elé léptem áldozatot tenni. 
És áldozatot tenni jöttünk mi mindannyian: veteres coloni, a régi la
kosok, a régi tanítványok, Kapi Gyula emlékének. Áldozatot tenni a 
tanítvány mélységes hálájával és forró szeretetével azon ragyogó nevű 
Mester szellemalakja előtt, akit a tanítványaival szemben tanúsított 
atyai bánásmódjáért, jóságos szívéért, igazságosságáért, egyszóval ide
ális lelkületéért örökre szívünkbe zártunk, akinek erényeit, ha egy 
Berzsenyi szelleme lakoznék bennem, ódában magasztalnám.

A mi hálánk nem lehet olyan múló, mint e koszorúnak a nap he
vétől ellankadó virágai, hanem élni fog az teljes életünk folyamán 
mindannyiunk leikében, akik Kapi Gyula tanításának részesei voltunk, 
vagy az ő közelében éltünk.

Megszentelt emlékedet azért vésettük kőbe is, hogy hálánkat kül
sőleg is dokumentáljuk egyrészt, másrészt pedig, hogy a monumentu
mod előtt elhaladó idegen is lássa és megtudja, hogy nem hal meg az, 
aki, bár sírba szállt is, hálás emberszívbe van eltemetve.

Aki dús élete kincsét oly pazarúl osztogatta, az már életében aere 
perenniust állított magának; annak élete nem múlik el, — egy éltető 
eszmévé finomul, amely — mint a költő írja — fennmarad.

Elhull a virág, elmállik a babér, melyből a hálás emlékezet ko
szorút fon, s idők múltán meginog, kidül, elporlik a szilárdanyagú kő 
és elmosódik arról az aranyvéset is; de Kapi Gyula emlékezete élni 
fog, el nem mosódik soha, nem, különösen abban az egyházkerületben, 
amelynek szívét, lelkét, teljes munkaerejét oly önzetlenül áldozatúl 
hozta.

Dicső emlékezetű, jóságos Mesterünk: Kapi Gyula! Áldás legyen 
drága poraidon, örvendj vég nélkül az üdvözöltek honában, s nézz le 
onnét felülről szelid tekinteteddel azokra, akik drága emlékednek 
szövétneket gyújtani közelről és távolról, ím most sírhalmodhoz za
rándokoltak. — Nekem pedig, aki síri álmodat egy pillanatra meg
zavartam, bocsáss meg e merényletért; hiszem, meg is bocsátasz Te, 
aki teljes világéletedben galambszelid lelkeddel a megértés, a békés 
kiegyenlítés képviselője voltál; hiszem, megbocsátasz annak, aki imá- 
datos szeretettel veszi most eszmévé finamúlt nevedet rebegő ajkára!

Megdícsőült halhatatlan Mesterünk! Te aluszod tovább csendes 
síri álmodat az édes anyaföld nyugodalmas ölében; mi élők pedig,
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akikre kötelességek teljesítése vár és a mindennapi élet robotja ne
hezedik, ahogy eljöttünk, eltávozunk sírodtól a szélrózsa minden irá
nyában, mígnem Veled találkozunk majd, mert hisz nekünk sincs itt 
maradandó városunk.

Addig is a sírhalmod fölött átsurranó enyhe zefir suttogjon Neked 
a mi soha el nem múló kegyeletünkről és szere te tünkről. És ez az 
átsurranó lágy szellő vigye le csendes síri lakodba poraidra áldást 
kérő ajkunk amaz imádságos üzenetét:

„Aludj békén, ne zavarja semmi csendes álmod,
Míg majd kikért dolgoztál itt, odafönn meglátod.“

Aludj békén és álmodd ipeg ennek a „civitas fidelissima“ dicső
séges jelzővel felékesített ős régi városnak történeti hagyományokkal 
megszentelt földjében a Te volt Magyarországodnak, annak a régi 
dicső Nagymagyarországnak, feltámadását, amely most — óh siralom, 
szívfájdalom! — csúfosan megcsonkított ravatalon fekszik.

Álmodd meg, óh álmodd meg ennek újravirulását, hogy a béklyói
ból felszabadúlt nemzet fiaival egyetemben, az üdvözöltek honában Te 
is örvendhess a keresztre feszített igazság feltámadásának dicsőséges 
magyar húsvétján!

Jó Kapi Gyula! Vezérünk, nagy tanítónk, mesterünk: szellemed
hez szállunk és azt kérjük, hogy a mennyei magasságokban imádkozzál 
szerencsétlen hazánkért, szegény Magyarországért, hogy múljék el a 
gyász, s vegye le rólunk a gondviselő Isten Trianon átkát.

Kegyeletes érzelmeink közé vegyítve honfiúi bánatunk sirámait, 
ezzel a szent óhajtással távozunk el sírhalmodtól és ugyanakkor kér
jük az Örökkévalót, a Nagyot, a Dicsőt, akinek léte sírod éjjelébe is 
bevilágít, hogy „mély sírod éjjelén elszórt csontjaidat az ő gondviselő 
kezei takarják“.

Isten Veled, nagy szellem! Áldott legyen emlékezeted!

Uhrin Károlynak Krug Lajoshoz intézett
beszéde

az Orsz. Ev. Tanítóegyesületnek f. évi július 7-én Sopronban tartott közgyűlésén.

Mégyen tisztelt Ünneplő Közönség!
Kedves Tanítótestvérünk!
A tisztelet, a szeretet és a hála hozott össze bennünket közelről 

és távolról, csonka hazánk minden vidékéről, hogy igaz híttestvéri sze
retettel köszöntsünk Téged, s hogy részt kérjünk örömödből, amely 
nemcsak a Tiéd, hanem a miénk is, mindanyiunké. Eljöttünk, hogy 
kifejezést adjunk annak a nagyrabecsülésnek, amellyel az egész ország 
evang, tanítósága a Te személyed és munkásságod iránt viseltetik. És 
eljöttünk, hogy az igaz érdem előtt meghajtsuk az elismerés zászlaját.
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Az érdemnek különféle útai vannak, melyeken a munkás általad- 
hatja nevét a jövendőnek. Az egyik halhatatlan művet alkot, mely 
nevének fennmaradását, munkájának hasszú időre való hatását bizto
sítja, A másik korszakalkotó találmány felfedezésével válik hasz
nossá és ismertté. A harmadik az emberiség jóltevőjeként jelenik meg, 
amidőn ezreket pusztító betegség ellen talál fel gyógyító szert.

A tanító munkája nem ilyen, a tanító munkája nem nyilvánúl 
mély külső hatások keresésében, nem törekszik hangos elismerésre. 
Csendes és zajtalan munka ez, de eredményeiben hasznos, áldásos.

Te, kedves tanítótestvérem, immár 41 esztendőt töltöttél azon a 
pályán, amelyet általában terhesnek, nehéznek, tövisesnek, hálátlan
nak mondanak az emberek. De én tudom, hogy Te ezt a mi pályán
kat sohasem tartottad nehéznek, sohasem tartottad tövisesnek, mert 
Te szeretted azt a pályát, mert Te szereted tanítványaidat, s aki szí
vét viszi a gyermekek közé, aki szeretettel nevel és tanít, annak a ta
nítói munka nem teher, hanem a legtisztább örömök forrása.

Hiszen alig is lehet szebb foglalkozás, mint a gyermeki lélek for
málása, alig lehet nagyobb, tisztább öröm, mint amelyet a becsülete
sen végzett munka fölött érzett nemes öntudat, a tanítványok százai
nak hálás ragaszkodása, a szülők elismerése ad, s ezeken kívül még az 
a tudat, hogy a magyar kultúra felépítéséhez, annak tökéletesítéséhez 
munkáddal Te is hozzájárulhattál.

Mi azonban nemcsak a szorosan vett tanítói munkásságodért tisz
telünk és becsülünk Téged, mi ismerjük és értékelni tudjuk az iskola 
falain kívül kifejtett nagy és sokféle tevékenykedéseidet is.

Hiszen ki ne tudná, hogy mennyit dolgoztál, mennyit fáradoztál 
a magyar kultúra fejlesztése, színvonalának emelése s a tanítóság 
személyének és munkájának megbecsülése érdekében beszédeiddel, 
könyveiddel, a szakirodalom terén kifejtett tevékenységeddel, de úgy 
is, abban a minőségedben is, mint az evang. tanítóság bizalmának le
téteményese, mint az egyik egyházkerületnek, s mint az egész ország 
evang. tanítóságának elnöke.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy milyen szívós kitartással, milyen 
nagy energiával, milyen erős akarással ébresztette fel Krug Lajos az 
„Evangélikus Népiskolát“, s mennyi munkával, mennyi áldozatkész- 
séggel s mily nagy lelki erővel, a gáncstól, a közönytől meg nem ret
tentve, tartja fenn ma is?

És emlékezzünk arról a hatalmas, nagy munkáról, amelyet társa
dalmi és egyházi téren kifejtett, amott a szociális és emberbaráti in
tézmények támogatásával, sokszor azok vezetésével, az utóbbinál az 
egyházkormányzat minden fokozatán való tevékeny részvételével.

És ismerjük mindannyian az ő  hazafias munkásságát az iskola 
falai között és azokon kívül, amely nem hangos szavakból, nem di
csekvésből, nem mellveregetésből áll, hanem áll mély, igaz hazafias 
érzésből, komoly cselekvésből és legfőképen követésre méltó nemes 
példaadásból.

S amikor minderről emlékezünk, végtelenül örülünk, hogy ezt a 
Te sokirányú áldásos tevékenységedet nemcsak mi méltányoljuk, ha
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nem az felhívta legelső tudományos intézményünknek, a Magyar Tu
dományos Akadémiának figyelmét is, s az kiemelt Téged sorainkból, 
hogy észrevegyen mindenki, az is, aki eddig nem látott, meg nem 
ismert eléggé, kiemelt, amikor Neked adta azt a legnagyobb kitünte
tést, amelyet magyar tanító ma elérhet.

Ez a Te kitüntetésed országszerte visszhangot keltett az evang. 
tanítóság lelkében. Minden evang. tanító örül, hogy a legméltóbbat, 
a leghivatottabbat érte az elismerés; örül mindenikünk, hogy akit mi 
vezérünkül tisztelünk, ime tiszteli azt az egész társadalom s annak 
nagy munkáját elismeri az ország első kultúrális intézménye.

Meghatottan, megilletődve tolmácsolom az egész ország evang. 
tanítóságának osztatlan örömét, s irántad való igaz tiszteletét és sze- 
retetét. S megilletődve nyújtom át Neked nagyrabecsülésünknek és 
szeretetünknek külső jeléül ezt az ezüst babérkoszorút.

A régi görögök az ő olympusi versenyeik győzteseit babérkoszorú
val jutalmazták s a győztesek azt minden másnál nagyobb kitüntetés
nek tartották.

Tekintsd Te is úgy ezt a babérkoszorút, mint a Te győzelmednek 
elismerését. Mert Te győztes vagy közöttünk. Győztes a munkasze
retetben, a kötelességteljesítésben, győztes az ideális gondolkodásban 
és győztes a nemes önzetlenséggel, a mások javáért és boldogulásáért 
végzett munkában.

És ennek a babérkoszorúnak az anyaga, az a nemes érc jelké
pezze azt, hogy amint azt nem fogja meg a rozsda, s amint annak 
fénye el nem homályosúl, úgy nem fog elhomályosúlni, hanem fény
leni fog mindig a mi irántad való tiszteletünk, s nem fogja be a 
rozsda, a hálátlanság a mi irántad érzett szeretetünket.

És most befejezem szavaimat. Magunknak s a magyar kultúrá
nak kívánok minden jót, amikor arra kérem a Mindenhatót, hogy áld
jon meg Téged erővel és jó egészséggel, hogy még sokáig lehess vezé
rünk s lehess sokáig a magyar evang. tanítóságnak, de az egész ma
gyar tanítóságnak is, követésre méltó példányképe!

Tanítógyűlések.
A Tiszai ág. hitv. evang. Egyházkerületi Tanítóegyesület közgyű

lése. Folyó évi június 25-én 10 órai kezdettel Nyíregyházán a közp. 
evang. iskola dísztermében tartotta meg a Tiszai Egyházkerületi Ta
nítóegyesület folyó évi közgyűlését. A Himnusz éneklése után Kemény 
Péter elnök megnyitó beszédében rámutat a felekezeti tanítók nehéz 
helyzetére. Az evang. tanítóknak szorosabban kell tömörülniük. Nem 
elég a tanítóegyesületek megszervezése; nem elég, ha az egyesületi 
életbe több elevenséget viszünk is belé, szükséges lenne egy lelkészi 
és tanítói közös konferencia, mely közelebb hozná egymáshoz az egy
ház két munkását. Elnöki jelentések során meleg szeretettel búcsúz
tatja Ozvald József és Béler Gusztáv nyugalomba vonuló tanítókat. 
Indítványára Ruhmann Andor nyug. igazgatót, Nandxássy D. Aurél,
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Ozvald József és Béler Gusztáv érdemekben gazdag nyugalmazott 
tanítókat az egyesület tiszteletbeli tagokká választja. — Geduly Hen
rik püspök közvetlen szavakban köszönti a távozókat. Örömét fejezi 
ki afölött, hogy a közgyűlés az élettapasztalatokban gazdag veterán 
tanítóknak az egyesületi életben méltó helyet biztosítanak, — Krieger 
Mihály egyházmegyei dékán őszinte, lelkipásztori szeretettel intéz 
megható szavakat öreg kartársainkhoz, a közgyűlés pedig lelkes él
jenzésben részesíti őket, — Ezután Kemény Péter elnök ismerteti 
Neumann István hősi halott, volt nyíregyházi tanító életét és kiváló 
egyéniségét. Előadás után a közgyűlés felállással fejezte ki kegyeletét 
a fiatalon elhúnyt, kiváló tanító emléke iránt. — Fiedler Ferenc Sza- 
bolcska Mihály „A hazaszeretetről" című költeményét adja elő fel
tűnő művészi rátermettséggel, Fiedler János pedig az evangélikus 
családi nevelésről értékes, megfigyeléseken alapuló, tartalomban gaz
dag előadását tartja meg. Beszámolót tart Mátis Béla a múlt évi Bu- 

* dapesten tartott országos egyesületünk közgyűléséről, Scholtz Ottó az 
egyesületi pénztár állapotáról, Stoll Ernő indítványa után az elnök 
zárószavával a közgyűlés befejezést nyer.

A Pestmegyei Evang. Felsőegyházmegye Tanítóegyesülete folyó 
évi július 20-án Nagytarcsán tartotta meg rendes közgyűlését. Peré- 
nyi Rezső elnöki megnyitójában rámutatott arra a fénylő csillagra, 
amelyet követnünk kell; ez a fénylő csillag — mely az élet útját be
világítja — a Krisztus evangéliuma. Elnöki jelentésében foglalkozik 
mindazokkal a kérdésekkel, amelyek a tanítói közéletet ma dominál
ják. Részletesen megemlékezik a ,,Civitas fidelissima" városában — 
Sopronban — tartott országos evang. tanítógyűlésről és az annak ke
retében lefolyt ünnepélyekről. Kapi Gyulát a pestmegyei tanítók is 
áldva emlegetik. Krug Lajos vezérünket pedig, aki a legnagyobb ta
nítói kitüntetésben részesült, lelkűk mélyéből üdvözlik. Minden evang. 
tanító tudja, hogy kicsoda Krug Lajos. Ez kitűnik a gyűlésen elhang
zott soproni beszámolóból, mely részletesen foglalkozik az ő közéleti 
tevékenységével. A közgyűlésen Varga Géza mogyoródi kartárs ma
gas színvonalú előadást tartott a tanító iskolánkívüli munkásságáról, 
tekintettel a közegészség, a mezőgazdaság és a természettudományok 
fontosságára. Háros Antal, az Eötvös-alap főtitkára, az új tantervről 
és ezzel kapcsolatban az új tankönyvekről tartott szakszerű fejtege
tést. — A közgyűlésen megjelent Blatniczky Pál főesperes, Chugyik 
Pál alesperes, Kruttschnitt Antal alsópestmegyei főesperes és a lel- 
készi kar számos tagja, ami fényes bizonyítéka a tanítóság iránti 
együttérzésüknek. Az O. Sz. képviseletében Simon Lajos és az 
Eötvös-alap részéről Háros Antal voltak jelen.

A Középvasi Evang. Egyházmegye Tanítóegyesülete folyó évi 
június 28-án Körmenden tartotta nyári közgyűlését, mely alkalommal 
Róth Kálmán elnök megnyitó beszédében a nemzeti nevelés nagy fon
tosságáról beszélt és a legnagyobb magyart: gróf Széchenyi Istvánt, 
állította eszményképül tanítótársai elé. Beszéde végeztével szivélyes 
szavakkal üdvözölte Zongor Béla esperest, a jelenlevő lelkészeket és
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tanítókat, azután az ülést megnyitotta, — Zongor Béla esperes az elnök 
üdvözlő szavaira válaszolva, az egyházmegye és a körmendi gyüleke
zet nevében köszöntötte az egyesületet s az egyházmegye nevében a 
legnagyobb elismerését fejezte ki az egyházmegye tanítóságának azért 
az eredményes, szép munkáért, melyet a lefolyt tanévben kifejtett, — 
Tiltakozott a közgyűlés a kormány azon intézkedése ellen, mely 
szerint a hadipótlékot a felekezeti tanítók nem kapták meg. 
Az egyenlő elbánás elvénél fogva felkérte az egyházi hatóságot, 
hogy annak megadását a kormánynál szorgalmazza, — Szóba 
kerültek a státuszrendezés sérelmei is, melyek a fiatal és a gyer
mekeik taníttatásával amúgy is küzködő középkorú tanítókat sújt
ják legjobban. — A Szigethy Dénes igazgató-tanító nyugdíjaz
tatásával megürült elemi iskolai bizottsági tagsági helyre Asbóth 
József őrimagyarósdi kartárs választatott meg, — Zongor Béla esperes 
a ,,Betűország“ című ABC-s könyvre hívta fel a figyelmet s a köz
gyűlés élénk tárgyalás után elhatározta, hogy a nagyszerűnek ígérkező 
könyvet tanulmány tárgyává teszi. A kartársak jelentése szerint több 
iskola már a következő tanévben be is vezeti- — Róth Kálmán, tekin
tettel a folyamatban levő nyugdíjaztatására, lemondott elnöki tiszt
ségéről. A közgyűlés mély sajnálattal vette tudomásúl szeretett el
nökének lemondását. Elhatározta, hogy új elnököt az őszi közgyűlé
sen Uraiúj faluban választ, addig pedig KarnerF rígyes alelnököt bízta 
meg az egyesület vezetésével. Karner alelnök melegen üdvözölte Róth 
Kálmánt 40 éves szolgálati jubileuma alkalmával, mit Róth Kálmán 
meghatottan köszönt meg. — Somogyi Béla körmendi ig.-tanító az új 
tantervről tartott mélyenszántó előadást. Ismertette az új tanterv sze
rinti fogalmazástanítást s a Sarudy—Gergely—Kaposi-féle vezérköny
vet, melyet tanítótársainak figyelmébe ajánlott, A közgyűlés köszö
netét mondott lebilincselő, tartalmas előadásáért.

A Kemenesaljái ág. hítu. evang. Tanítóegyesület folyó évi június 
hó 23-án Celldömölkön tartotta közgyűlését. Az elnöki jelentéssel 
kapcsolatban fel lettek olvasva azon egyházkerületi, valamint egyete
mes közgyűlési határozatok, melyek a tanítóságot közelebbről érintik. 
— Fájó érzéssel búcsúzik az egyesület Koczor Márton alsósági íg.- 
tanítótól, ki 50 évi tanítói működés után az elmúlt tanév elején vonúlt 
nyugalomba. Nagy érdemeit a közgyűlés jegyzőkönyvében örökíti 
meg. — Az új tantervvel kapcsolatban Ludván Sándor tanító terjeszti 
be megbízásához képest az új tanterv ismertetését, kiemeli különösen 
a beszéd- és értelemgyakorlatok nagyfontosságát a fogalmazással kap
csolatban. Gaál Sándor tanító az új tanterv híbájáúl ró j ja fel, hogy 
a hit- és erkölcstanra csak heti két órát szán az osztatlan iskolában. 
Ép úgy kevesli a számtan-mértanra a IV.—VI. osztályban a heti két 
órát. — Nagy Árpád gércei tanító olvasott munkát ily címmel: „Je
lenünk, jövőnk“, Ä tanítóság szerepe Magyarország újraépítési mun
kájában, Az izzó hazaszeretetről s a meg nem alkuvó irredentizmus
tól áthatott munkát a közgyűlés osztatlan tetszéssel fogadja. A köz
gyűlés is kívánatosnak tartja, hogy a tanító tegyen meg mindent az 
iskolában s az iskolán kívül, nehogy a feledés, az eseményektől való
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eltávolodás megalázott sorsunkba való megnyugvásra vezessen. — 
Patyi Sándor gércei tanító „Adjunk egész embereket egyháznak, ha
zának“ címmel olvasott munkát. Foglalkozik különösen az iskolán- 
kívüli népműveléssel. Kiemeli a népművelési előadások hasznát: 
megóv kocsmázástól, kapcsolatot létesít az iskola és élet között.

A Somogyi ág. hitv. evang. Tanítóegyesület folyó évi június hó 
14-én Nagykanizsán tartotta meg rendes közgyűlését. Az elnöki jelen
téssel kapcsolatban a somogyi evang. tanítóegyesület határtalan örö
mének ad kifejezést afölött, hogy szeretett kerületi és orsz. evang. ta
nítóegyesületünk elnöke: Krug Lajos, az Akadémia díjával tüntette- 
tett ki. Krug elnök úrnak, ki ügyeink önzetlenül, készséggel való szol
gál ásával s más hasznos kultúrmunkájával e kitüntetést nagyon is 
megérdemelte, szívből gratulálunk s mi somogyi evang. tanítók is ki- 
vánunk egyetlen babérlevéllel hozzájárulni a magas elismerés virágzó 
bokrétájához. Továbbra is erőt, kitartást kérünk a nagyhatalmú Isten
től terhes munkája végzéséhez, mi pedig Ígérjük, hogy vezérünket 
megbecsüljük s tántoríthatatlan hívei maradunk. A közgyűlés üdvözli 
továbbá Mesterházy Sándor esperest lelkészi működésének 40 éves 
évfordulója alkalmából és érzékenyen búcsúzik Hérícz Sándor nemes- 
pátrói kartárstól, aki 44 évi működés után nyugalomba vonul.

A Zalai ág. hitv. evang. Tanítóegyesület folyó évi június hó 10-én 
Kővágóőrsön tartotta közgyűlését. Elnök előterjeszti a jelentését, 
melyben hálásan emlékezik meg Krug Lajos egyházkerületi tanítóegye
sületi elnökről, akit az Akadémia a „Wodianer“-díjjal tüntetett ki. 
Általános öröm tölti el a mi szivünket is, amidőn vezérünket érte e 
magas kitüntetés. — Fazekas János tanító olvasta fel „Kántori járan
dóságainkról“ című munkáját. Fazekas János munkája fölött csak 
örömét fejezheti ki az egyesület. A nagy tetszést aratott s szépen ki
fejtett munkát az „Evang. Népiskolában“ való közlésre ajánlja az 
egyesület. — Anyagi ügyeinknek támogatására az egyesület felkéri az 
egyházmegyei felügyelő és esperes urakat, hogy az egyházmegyén és 
a kerületnél szószólóink legyenek.

A Veszprémi Egyházmegyei Tanítóegyesület folyó évi július hó 
13-án Veszprémben tartotta rendes közgyűlését. Ez alkalommal 
Szutter Dániel elnök igen szép megnyitó beszédet mondott, melynek 
kapcsán megemlékezett az országos egyesületnek Sopronban lezajlott 
felejthetetlen szép ünnepélyéről és rámutatott arra az örvendetes 
tényre, hogy a tanítóságnak szoros összetartása és szeretetteljes 
együttérzése sok szépet és nagyot alkothat. A gyűlés folyamán öröm
mel látta, hogy a hálás tanítónép nemcsak megboldogúlt vezérének, 
Kapi Gyulának állít évszázadokkal dacoló hatalmas síremléket, hanem 
élő nagy emberéről, fenkölt gondolkozású bölcs elnökéről, Krug La
josról sem felejtkezik meg, hanem ezüst babérkoszorúval övezi hom
lokát, hogy külső jellel is dokumentálja hervadhatatlan érdemeivel 
szemben érzett, soha el nem múló háláját. — Nagy Pál azután fel
olvasta igen értékes értekezését az új tantervről, Szutter Dániel pedig 
„A közerkölcsök romlásának érdekében mit tehet az elemi iskola?“
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című nagyon tanulságos munkáját olvasta fel a közgyűlés tagjainak 
élénk tetszése mellett. — Elnök azután jelenti, hogy a mostani köz- 
igazgatási év végén nyugdíjazásért folyamodtak: Polgár Mihály, Pintér 
Sándor, Csányí Lajos és ő maga is s azért elnöki tisztségéről lemond, 
de a megnyilatkozó közóhajnak és szeretetnek engedve, az elnökséget 
újból vállalja,

A Nógrád-Hont egyházmegyei és a Dunáninneni ág. hitv. evang. 
Egyházkerületi tanítóegyesületek megalakulása. A trianoni határ szét
szaggathatta hazánk egységes földjét, sorompókat állíthatott testvér és 
testvér közé, de megölni az erős nemzeti és vallásos hitet a megcson
kított tagokban nem fogja soha! Az egykor 130 tagból álló nógrádi 
egyházmegyei tanítóegyesület ma megcsonkított kicsiny csapatja egye
sülve a honti evang. tanítósággal, attól az érzéstől vpzetve, hogy az 
erős vallásos hitben, összetartó testvéri szeretetben rejlik egyházunk 
s magyar hazánk erőssége, folyó évi július 7-én Balassagyarmaton 
újjáalakította a Nógrád-Honti Egyházmegyei Evang. Tanítóegyesüle
tet, majd belekapcsolódva a kerület többi tanítóegyesületeibe, folyó 
évi augusztus hó 11-én Galgagután Kiss István püspök indítványára 
összehívott gyűlésen, megalakította a Dunáninnenni ág. hítv. evang. 
egyházkerületi tanítóegyesületet. — A közgyűlés közlelkedéssel az 
egyesület elnökévé Bérces Lajos balassagyarmati igazgató-tanítót vá
lasztotta meg, a tisztikart pedig a következő tanítókból alakította meg: 
Alelnökök Csengey Gyula oroszlányi és Polster Jenő levéli tanítók; 
jegyzők: Jeszenszky Margit balassagyarmati tanítónő, ki egyúttal a 
titkári teendők végzésével is megbízatik és vitéz Pataky Sándor bohodi 
tanító; pénztáros Karner Jenő nagyvelegi tanító; számvevő Bödecs 
Sándor nagyvelegi tanító; választmányi tagok: Nemes Győző, Galáth 
Gusztáv, Kaján József, Szutárisz Géza, vitéz Szíjj Gyula, Ernszt Jó
zsef, Ludván Endre és Haupmann János tanítók; választmányi pót
tagok: Mihalovics Pál és Ormos N. tanítók. — Kiss István kerületi 
püspök meleghangú beszédben üdvözölte a megalakított egyesületet s 
annak élén a megválasztott elnököt. Rámutatott azokra az egyházi, 
tanügyi és nemzeti szempontból fontos eredményekre, melyeket az 
egyesület odaadó munkával és Isten áldásával elérhet. Bérces Lajos 
elnök köszönetét mondván Kiss István püspök úr Öméltóságának, hogy 
módot nyújtott a kerület evang. tanítóságának egy egyesületbe való 
tömörülésére, elnöki székfoglaló beszédében kifejtette, miért látja 
szükségesnek és mennyire fontosnak tartja az evang tanítóságnak 
együttes munkáját. Élesen rámutatott arra, hogy evang. iskoláinknak 
meg kell érteniük azokat a súlyos feladatokat, melyek a mai időkben 
reá várnak, amint megértették azt iskoláink már a reformátió idejé
ben. Szükséges, hogy a tanítóság egy egyesület keretében megismerje 
egymást, megvitassa az újabb és újabb tanügyi, paedagógiai kérdése
ket, hogy evang. iskoláink a múlt hagyományaihoz híven a haladást, 
fejlődést, a vallásos hitet és az ezzel elválaszthatatlanúl összeforró 
nemzeti gondolatot szolgálják. Mint elnök, az egyesületet abban az 
irányban kívánja vezetni, hogy működjék az az egyház felügyelete 
mellett a lelkészi és felügyelői karral egyetértve; legyen az az egyház-
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nak erős bástyája a hithűség mellett, támogató hadserege ellenségei
vel szemben; legyen az az irodalom lelkes pártolója egyházi és tan
ügyi téren, egyháztársadalmi munkában segítőtársa a lelkészí karnak; 
nevelje népünket munka- és hazaszeretetre gondolkozásban és érzés
ben, hogy ne legyen a jövőben többé nemzetiségi, csak nemzeti kér
dés. — A közgyűlés letárgyalta az egyesület alapszabályait, s Pro
gramm jához híven, máris foglalkozott az új tanterv és új tankönyvek 
kérdésével, s kimondotta, hogy az új tanterv bevezetését már az 
1926—27. tanévben megkívánja.

Kérelem a soproni evang. tanítóképző- 
intézet hősi halottainak emléktáblája 

érdekében.
Intézetünkben a volt növendékeink közül azoknak az emlékét, 

kik a közelmúlt vérzivataros világrendülésben hősi halált haltak a 
hazáért, sajnos, még nem hirdeti márványtábla. Vértanúink hősi em
léke él ugyan a lelkűnkben, de kegyeletünk és hálánk jeléül készít
tetnünk kell emléktáblát is, mely az intézetünkben elhelyezve hirdesse 
a valaha itt nevelkedett honfitársaink áldozatos hazaszeretetét. Hogy 
ez az emlékmű csakugyan megvalósúljon, szeretettel kérem mindazo
kat, akik e megvalósúlást őszintén óhajtják: tegyenek meg érte min
dent. Adakozzanak és indítsanak másokat is adakozásra. Akiknek 
pedig tudomásuk van arról, hegy a soproni evang. tanítóképző-intézet
ben valaha nevelkedettek közül kik hánytak el hősi halállal a harc
téren vagy a világháború következtében bárhol (hadifogságban, kór
házban), szíveskedjenek megfelelő értesítést küldeni; ne sajnálják az 
értesítéssel járó kis fáradságot. Szívből kívánom, hogy e hőn óhajtott 
emlékmű a most kezdődő iskolai év folyamán elkészülhessen, róla 
egyetlen hősi halottunk neve se hiányozzék s a mű leleplezése a most 
kezdődő iskolai év végén megtörténhessék.

Hamar Gyula
sopron evang. tanítóképző-intézeti igazgató.

Könyvismertetés.
A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda

lapunkban hirdetett új népiskolai tankönyveire felhívjuk a kartársak 
figyelmét, annál is inkább, mivel ezeket az Evang. Egyetemes Tanügyi 
Bizottság is a legnevesebb evangélikus tanítókkal me gbír áltatta. Ez 
a népiskolai tankönyvsorozat a legkiválóbb szakemberek, gyakorlati 
paedagógusok, írók és művészek vállvetett munkájának eredménye. 
Valamennyi megbecsülhetetlen eszköze a vallásos és hazafias nevelés-
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nek. Nyomdai kiállításuk pedig új, művészi irányt tört a magyar tan- 
könyvkiadás terén. Az Evang. Egyet. Tanügyi Bizottság Krug Lajos
sal megbíráltatta a „Betűország Első, Második és Harmadik Virágos- 
kertjét", Molnár Józseffel „A Magyarnyelv Könyvét", Kcczor István
nal a „Számországot", Kiss Gáborral Ferenczy „Földrajzát* és ugyan
csak Kiss Gáborral Novy „Történelmi Tankönyvét".

A bírálók az elragadtatás hangján nyilatkoznak a tankönyvekről 
és különösen azt emelik ki dicséretképen, hogy semmi olyant nem 
találnak bennük, ami egyházi szempontból kifogásolható volna. Az 
írókat valóban a legmesszebbmenő tárgyilagosság vezérelte, kitűnik ez 
különösen ott, ahol pl. az egyik szerző a reformátió és ellenreformátió 
korával foglalkozik. Meghajtja a zászlót a protestáns egyház érdemei 
előtt és Ítéletében nem téveszti meg pártatlan tisztánlátását az sem, 
ha a protestáns fejedelmek érdemeiről kell megemlékeznie.

Uj tankönyvek a nem magyar tannyelvű népiskolák
részére.

Értesítjük a nem magyar tannyelvű népiskolák tanerőit, hogy 
Dezső Lipót, Vas vármegye kir. tanfelügyelőjének, a nem magyar tan
nyelvű népiskolák részére szerkesztett magyar ABC-je s az alsóbb 
osztályok számára írt Magyar Olvasó- és Gyakorlókönyve miniszteri 
engedélyezés alatt vannak. Az engedélyezés után a tankönyvek még 
a tanév elején rövid idő alatt megjelennek. A szükséges tankönyv
készlet beszerzésénél felhívjuk erre az érdekelt tanerők figyelmét.

Tolnai Pál nyíregyházi ev. tanító tankönyve.
Julius havában az ev. elemi iskola tankönyvirodalom egy 

rendkívül becses kézi könyvvel lett gazdagabb. Megjelent Tolnai 
Pál ev, tanító szerkesztésében és kiadásában az V. — VI. osztály 
számára az uj tanterv alapján irt Gazdaságtan, természetrajz, ház
tartástan és egészségtan kézi könyve. Az uj tankönyv 25 évi lelki- 
ismeretes tanítói munka eredménye. Az orsz. tanügyi bizottság 
Krug Lajos bírálata alapján elfogadta és azt az ev. iskolák hasz
nálatára engedélyezte. Miniszteri engedélyezése folyamatban van. 
A két évfolyam anyaga, mely teljesen felöleli az uj tantervben 
előirt egységeket egy kötetben jelenik meg. A tankönynek úgy 
külső formája, mint belső tartalma minden igényt kielégít. Már a 
betűk alakja és nagysága is nagyon megkönnyíti az olvasást, tanulást. 
A háztartástani rész kivételével az u. n. Ciceró betűkkel van nyomva. 
Mondatszerkezete világos, stílusa tanítós, mondatai egyenletszerüek, 
gondolattársításai egymásból önként következők. Semmi cikornya, 
felesleges gondolat, vagy szó nem nehezíti a tanító és a tanítvány 
munkáját. A tankönyv julius végén hagyta el a sajtót. Használha
tósága, olcsósága lényegesen felülmúlja a hasonló könyveket. Be
tekintés végett mutatványszámot készséggel bocsát bárki rendel
kezésére a szerző. Ez iránti megkeresések a szerző címére (Nyíregy
háza, Kölcsey u. 6. sz.) küldendők. Ugyancsak megjelenik a Hl. —
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IV. osztály számára irt Természetrajz, gazdaságtan és háztartástan 
c. segédkönyv, mely beszéd- és értelem gyakorlat alapján dolgozza 
tel a tantervbe felvett egységeket. Ez a segédkönyv nagyon meg- 
könyíti, kimélyíti a tanító munkáját. K e m é n y  P é te r .

t
Szigethy Dénes. Folyó évi július hó 20-án halt meg. Szinte hi

hetetlenül hangzott a hír! Senki sem tudta elképzelni, hogy ez az élet
erőtől duzzadó, hatalmas szervezetű férfiú kidőlt az élők sorából. Egy 
derék társunknak vesztét siratjuk a korán elköltözöttben. Nemcsak 
Répcelakon, mint igazgató-tanító szerzett nevének becsülést, hanem 
mint a Dunántúli Egyházkerületi Tanítóegyesületnek jegyzője és sok 
éven át lelkiismeretes pénztárosa is. Emléke legyen áldott!

A soproni evang. népiskolának is van nagy vesztesége. Krausz 
Auguszta tanítónő 14 évi buzgó működés és hosszú, kínos szenvedés 
után, életének 43. évében adta vissza lelkét Teremtőjének, A szülők, 
a tanítónőjükön szeretettel csüngő kis növendékek és kartársai is ke
gyelettel őrzik majd áldott emlékét.

Dankó Sámuel, a szarvasi ág. hítv. evang. egyházközség volt or
gonistája és igazgató-tanítója, volt egyházmegyei törvényszéki bíró és 
vármegyei közigazgatási bizottsági tag, folyó évi augusztus 19-én, 68 
éves korában, 47, évi tanítói önzetlen fáradozásával és jól kiérdemelt 
nyugalombavonulásának első évében, rövid, de súlyos szenvedés után 
elhúnyt. Az evang. tanítóságnak egy ideális gondolkodású, jámbor 
életű, önzetlen és nemes jellemű reprezentánsa szállt vele sírba, aki
nek emlékét egyaránt áldják, családtagjain kívül, kartársai, volt nö
vendékei és mindazok, akik vele szorosabb érintkezésben állottak. 
Emlékét kegyelettel őrzi az Országos Evang. Tanítóegyesület is, mely 
érdemei elismeréséül tiszteletbeli tagjává választotta.

ICartársak! Lépjünk az alkotások terére! 
Építsük fel minél előbb üdülőházunkat 

a „Magyar Tenger“ partján!



Az ev. népiskolák figyelmébe!
A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 

új népiskolai tankönyvei
a vallásos és hazafias nevelés megbecsülhetetlen eszközei. 
Nyomdai kiállításuk a régi iskolakönyvek bántó szürkesé
gével szemben új, művészi irányt jelent a tankönyv kiadás 
terén. Az Evang. Egyet. Tanügyi-Bizottság bírálói is 
a legnagyobb elismerés hangján említik kiválóságukat.

Kérjen tehát mutatványpéldányt
az Egyetemi Nyomda alább felsorolt népisk. tankönyveiből.

' i '

1. Betüország első virágoskertje.
(Úrhegyi—Móra—Voinovich—Szentiványi) ABC könyv 
Eng. szám : 27.111/1926.

2. Betüország második virágoskertje.
E. sz. 35.184/1926.

3. Betűország harmadik virágoskertje.
E. sz. 35.184/1926. Olvasókönyv a népiskola II. és 
III. osztályának. (Ugyanezen szerzőktől.)

4—5. Új olvasókönyv
a népiskolák IV. és VI. osztályának. (Gyulai Á.) 
E. sz. 36.299/1926.

6—8. A magyar nyelv könyve
a népiskolák III., IV., és V.—IV. osztályának. 
(Űrhegyi A.) E. sz. 27.106/1926.

9—10. A magyar nyelv könyve
az osztatlan népiskolák III.—IV. és V,—VI. osztályának. 
E. sz. 42.446/1926.

Folytatás a következő oldalon.



11—13. Számország.
Számtani és mértani példatár és eredménytár a nép
iskolák III. IV. és V. VI. osztályának. (S telly-Tanfi.) 
E. sz. 37.958/1926.

14—15. Földrajz
a népiskolák IV. és V.—VI. osztályának. (Asztalos Gy.) 
E. sz. 41.408/1926.

16—17. Földrajz
az osztatlan népiskolák IV. és V.—VI. osztályának. 
(Ferenczy I.) E. sz. 35.550/1926.

18—19. A magyar nemzet története. — Állampolgári 
ismeretek.
(Novy F.) E. sz. 36.095/1926. Az osztott népiskolák 
V.—VI. osztályának. Az osztatlan népiskolák V.—VI. 
osztályának.

20. Természettan és vegytan
népiskolák V.—VI. osztályának (Éber R.)
E. sz. 36.095/1926.

21. Természeti és gazdasági alapismeretek
a népiskolák V.—VI. osztályának. (Szuhács J.)
E. sz. 42.490/1926.

22. Egészségtan
a népiskolák V.—VI. osztályának. (Bexhaft A.)
E. sz. 55.563/926 Illa.

23. Énekiskola
a népiskolák III.—IV. és V.—VI. osztályának. (Bar- 
talus—Pataky.) E. sz. 33.652/1914 és 29.395/1913.

24. Nótaország
a népiskolák III., IV. és V.—VI. osztályának. (Szaba
dos B.)

Megrendelhetők a

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
Könyvárudájában, Budapest, VIII.,

Múzeum-kőrút 6 — Gólyavár.
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Felelős szerkesztő és kiadó

KRUG LAJOS
a dunántúli egyházkerületi 
és országos evang. tanító- 

egyesület elnöke.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, 
ÚGYSZINTÉN AZ ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI 
DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- 

JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK.
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Előfizetési ára: egész évre 60.000, félévre 30.000 K

RÖTTMi-ROM WALTER NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, SOPRON.



Szerkesztői üzenetek
M .K . Azt ixod: „Jaj annak, aki egy centiméterrel magasabbra nő, mindjárt 

akadnak sorainkban, akik ezt a centiméternyi különbözetet sérelemnek tekintik 
a maguk személyére nézve és addig nem nyugszanak, míg el nem tüntetik és 
nem riadnak vissza semmiféle eszköztől sem: csak célt érjenek.“

Csodálom, hogy ezen felháborodsz! Nyomorult lelkek mindig voltak és lesz
nek. Azért valljad hát te is Pulszkyval: „A kutya ugat, a karaván halad!“

I. J. Hogy érzem magam az öregek társaságában? Hát vedd tudomásul, 
aki csak háromszor 20 éves és 7 hónapos, az nem öreg! Máskülönben olyan 
formán vagyok, mint Bándy bátyám, aki azt mondja; ha még egyszer a világra 
jönne, azonnal nyugdijas lenne.

T. P. Nyíregyháza. Eddig elárusított könyveid után k é t  m i l l i ó  k o r o 
n á t  ajánlasz fel a balatoni üdülőház céljaira és azt irod, hogy ötször annyit is 
küldhetné 1, ha a többiek is követnék a nyíregyházi, debreceni és ceglédi kar
társak példáját. A tanítóság közönyével megbirkózni bizony nehéz dolog. Köny
veid igen szépek és olcsók. A jó bornak nem kell cégér; akad majd vevő! A 
pénzt irányítsd majd K i s z e l y  J á n o s  címére! Fogadd hálás köszönetemet!

K e m e n e s s ö m j é n .  Tévedés! A hátralék nem fél-» hanem egész évi volt. 
A küldött összeggel az előfizetés 1927 végéig rendben van. Az üdülőháznak 
szánt összegeket tessék Ceglédre küldeni.

L a p f e n n t a r t á s r a  a következő adományok érkeztek: Hof f ma nn  
Samut ó l  90.000, a gy önki elemi iskolától 40.000, Fo d o r  Mi há l y  tói  30.000, 
Kovács  i cs J enőt ő l  20.000 korona. A hány korona, annyi áldás szálljon a 
jókedvű adakozókra!

A s o p r o n i  e v a n g .  t a n í t ó k é p z ő b e n  l é t e s í t e n d ő  h ő s i  em
l é k t á b l a  c é l j a i r a  1926. o k t ó b e r  2 - i g  b e f o l y t  a d o m á n y o k :  
Berecz Gábor 10.000, Hammer Gyula 100.000, Fodor Miklós 25.000, Szabó 
Antal 25.000, Takáts József 50.000, Mesterházy Károly 50.000, Nagy Zoltán
100.000, Marth Péter 50..000, Petter János 50.000, Pető Lajos 50.000, Gönye 
Jolán 50.000, Gönye Dezső 50.000, Rácz Sándor 100.000, Zakócs Ferenc 50.000. 
Kindler Mihály 50.000, Bojtos Pál 50.000, Fülöp József 50.000, Grieszhaber 
Endre 50.000, Gecsényi Lajos 50.000, Sümeghy István 50.000, Kiszely János
100.000, Mosberger András 10.000, Farkas János 50.000, Yida Béla 10.000, 
Szabó Aladár 10.000, Nagy Lajos 10.000, Tiefbrunner Ernő 15.000. Az 50 éves 
találkozó alkalmával befolyt (Benedek Vince közvetítésével) 185.000. Hamar 
Gyula 17.000, Bácz Kálmán 20.000, Borsody János 100.000. A képezdei diák- 
szövetség pénztári maradványa 116.481. Hamar Gyula 67.200. A dunántúli evang. 
egyházker. tanítóegyesület 500.000 K. Összesen: 2,270.681 K.
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Meghívó.
A Bányai Egyházkerületi ág. hitv. ev. Tanítóegyesület 
f. évi október hó 16-án d. e. fél 10 órakor, OROSHÁZÁN 

az ipartestület dísztermében

konferenciát,
délután 3 órakor ugyanott

k ö z g y ű l é s t
tart, melyre a kartársakat és a tanügy barátait tisztelettel

meghivja
Békéscsaba, 1926 október hó.

Uhrin Károly
kér. egyesületi elnök.

Sass István.
Kerek tíz esztendeje, hogy elbúcsúzott tőlünk Sass István, az a 

férfiú, aki kitörölhetetlen betűkkel írta nevét egyesületünk évköny
veibe. Ha nevét kimondom, azonnal összedobban száz meg száz hű
séges evangélikus tanítói szív, mert ez a név a munka- és áldozatkész
ségnek, az önzetlenségnek fogalmává lett.

,,Kezdetben“, tehát akkor, amikor még sötétség borult az oldott 
kéveként széthullott tanítóságra, fáklyát gyújtott és egy szebb jövő
nek reménycsiráit hintette a hitét vesztett, csüggedt társaságba, amely 
önmagára sem találván, másokat volt hivatva vezetni. Felrázta az 
álomkór ijesztő tünetei közt öntudatlanná vált társakat, megnyerte a 
közösség eszméjének a közömbösöket, cselekvésre serkentette a sem
mivel sem törődőket, kiábrándította az illúziókat kergetőket és vissza
tartotta az ingovány széléről azokat, akiket a hamis tanok lidércfénye 
oda bolondított. Kemény, határozott léptekkel haladt kitűzött célja 
felé és nem törődött azzal, hogy útközben feltörte lábát az éles kő, 
hogy alattomos támadói lesből zúdítják feléje mérgezett nyilaikat; ő 
tiszta lelkiismerete felemelő tudatában feltartóztathatatlanul ment — 
előre! S ha akadtak is Herostratesek, kik alkotását felgyújtani akar
ták, akik véresre sebezték, akik hálátlansággal fizettek neki, az ki
jelölt irányától le nem téríthette és egy pillanatig sem ingathatta meg 
feladata teljesítésében. Mint a tenger ezer veszedelmével szembe
szálló hajóskapitány, előre szegezett tekintettel, biztos kézzel vezette
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a gondjaira bízott gályát. Vitorlái magasra törő gondolatai voltak, a 
vitorlákat dagasztó szél pedig az ő törhetetlen akarata! S hogy a 
hajó végül partot ért és csendes révbe talált: az nagyrészt az ő érdeme!

Ha most visszatekintünk oda, ahonnan elindúltunk, vissza a meg
tett útra, csak akkor bontakozik ki előttünk egész nagyságában az a 
hegyeket mozgató férfiakarat, mely a csodát véghez vitte; csak akkor 
látjuk, hogy mennyi önbizalom, hit és önfeláldozó szeretet kellett ah
hoz, hogy Sass István tanítótársait odavezethesse, ahonnan később 
már az ígéret földjét is megláthatták. — És miért áldozta fel nyugal
mát, egészségét? Miért végezte ezt az idegőrlő munkát? Azért, mert 
az elhivatottak sorsában kellett osztozkodnia neki is, mert egy maga
sabb Akaratnak volt eszköze! Ez tudatta vele, hogy hivatást kell be
töltenie és hogy épen az ő példaadására és nagy szervező képességére 
van szüksége annak az ügynek, melynek energiája javát szentelte és 
ez a belső kényszerérzet ösztönözte őt, még tudat alúl is, szüntelen 
cselekvésre. — Neki kellett megértetnie tanítótársaival, hogy nem az 
erők differenciálódásában, a részekre bomlásban, hanem azok tömö
rülésében, a kiegészülésben van minden siker titkának nyitja! Az ő 
lobogó lelkesedésének szent tüzénél melegedtek fel a dermedt lelkek 
és egész megnyerő lénye hirdette azt az igazságot, hogy nincs szebb, 
nincs magasztosabb hivatás, mint vates-nek, a nemzet tanítójának 
lenni!

Sass István bátran vonulhatott-nyugalomba missziója teljesítése 
után, mert éreznie kellett, hogy tanítótársai áldása követi s hogy nem 
térhetnek napirendre felette azok, akikért ő annyit áldozott. — Nem 
frázis, de valóság: Sass István emléket állított magának min
den evangélikus tanító szívében. A természet kérlelhetetlen tör
vénye szerint testileg el fog múlni ő is, — de azért mégis élni fog! 
Tanítótársai látni fogják őt még akkor is, mikor már örök pihenőre 
tért, mert ő eredeti fényforrás volt és nem tükör, mely csak visszaveri 
a rávetett sugarakat. És ennek a fényforrásnak homályt oszlató meg
világításában megérteni fogják azután az ő tanítását is, hogy 
hivatásunk nem lehet mankó, amelyre nehézkesen rátámaszkodhatunk, 
legfeljebb sétabot lehet kezünkben!

Midőn én mint egykori hűséges fegyvertársa és később örökségé
nek sáfárja meghajtom előtte, önmagunkat megbecsülve, hálás elis
merésünk zászlaját, érzem, hogy csak egy régi tartozásunkat törleszt- 
jük kis részben és kimondhatatlanúl sajnálom, hogy inferioritásban 
vagyunk szegénységünknél fogva érdemei nagyságával szemben és 
nem fejezhetjük ki hálánkat olyan külsőségek közt és olyan alakban, 
mely hozzá méltó legyen. Legyen azonban az általunk felajánlott, 
művészkéz alkotta díszoklevél érzelmeinknek bár egyszerű szavakba 
foglalt, de szívből fakadó, őszinte megnyilatkozása. Minden motívum, 
minden betű benne szívünk egy-egy húrjának megrezdülése és min
degyik csak nevének soha el nem múló dicsőségét zengi.

Túláradó baráti szívemnek minden melegével köszöntőm Sass 
Istvánban az úttörőt, az evangélikus tanítói közszellem megteremtőjét, 
a hithü bajnokot, az önzetlen harcost, az egyenes lelkű, gerinces ma
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gyár tanítót. Éltesse a Mindenható mindnyájunk örömére addig, míg 
velünk együtt ő is gyönyörködhetik vetésének gazdag termésében és 
annak betakarításában.

Úgy legyen!
Krug Lajos.
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W. Rein paedagogiai rendszere.
Irta: dr. Steiger Imre soproni ev. tanító.

(Folytatás.)

B) A tanterv elmélete. Mely úton valósítható meg most már az 
oktatás eme célja? Ez a kérdés átvisz a methodikára, amely magá
ban foglalja: a tanterv és a tanítási eljárás elméletét. Míg a tanítási 
eljárásra nézve számos előmunkálattal rendelkezünk, addig a tanterv 
elméletét csak egyes didakták, mint Ziller, Willmann és Dörpfeld 
dolgozták fel összefüggően. Rein ezekre alapítva épít tovább.

Melyek most már az alapvető gondolatok? A tanterv elméleté
nek feladata kétfélére irányúi: a tananyag kiválasztására, egymás
utánjára és elrendezésére, egymásmellettiségére. Amint a történet 
tanulságai bizonyítják, a tanterv elméletének problémája hamis irány
ba terelődik, mihelyt azt a legelső nevelési célra való vonatkoztatás 
nélkül akarják megoldani. A legtöbb tanterv történeti-empirikus úton 
keletkezett és alapelvektől vezérelt gondos megfontolásnak kevés 
nyomát mutatja. Kitűnik ez már a tantárgyak külső elrendezésében, 
amelyek tarka változatosságban egymásra következtetnek és legfel
jebb tananyaghalmazt képeznek, de nem szerves tagoltságot. Mindez 
azért van, mert az elmúlt idők folyamán az egyes műveltségelemek 
hasznavehetőségére és jóságára vonatkozó nézetek és felfogások első
sorban nem paedagogiai, hanem egyházi, nemzeti és szociálpolitikai 
meggyőződések és befolyások alapján keletkeztek. A paedagogia szó
hoz nem juthatott. Kivezető út ebből a zűrzavarból csak úgy volt, 
hogy a paedagogia, Pestalozzi és Herbart indítására, a műveltség 
janyagának a kiválasztásánál az emberi nem kultúrhisztórikus fejlődé
sét vette alapúi. De Herbart a történeti felépítést csak a humaniszti
kus szakokra kivánta alkalmazni, míg a természettudományokra al
kalmatlannak tartotta. Ziller, Herbart alapvető gondolataira tovább
építve, különösen a népiskolára alkalmazta a kultúrhisztórikus foko
zatok elméletét és nála a Herbarti gondolatoknak kézzel fogható to
vábbfejlesztését találjuk. Merészen odavetve alkotta meg Ziller tan- 
tervrendszerét, amely éles támadásoknak volt kitéve. Legvitásabb 
pontja volt a parallelizmus problémája, az egyén és faj fejlődése 
között, amelyet sokszor kétségbe vontak és végre a Ziller-féle tervet 
elvetették. De azért a parallelizmus gondolata tovább élt. Ebben az 
irányban Rein a legtermékenyebb tevékenységet fejtette ki, amennyit 
ben ő is Herbart és Zillerhez csatlakozik és a legfőbb nevelési célra 
való tekintettel reá nézve is a tananyag kiválasztását, illetőleg az



érdeklődés fogalma mérvadó és pedig kettős irányban, egyfelől a nö
vendék fejlődésére való tekintettel, másfelől pedig a nép kultúrális 
munkájának gyarapítására való tekintettel. E két vonatkozásból Rein 
a nevelőiskola tantervének felépítésére két alapvető elvet állapít meg: 
a) A tantervbe csak az vehető bele, ami a tanuló érdeklődését felkelti 
és lebilincseli. (Formális elv.) b) Csak az lehet része a tantervnek, 
ami a nemzet kultúrális munkájában él és képes arra, hogy ezt a 
munkát előmozdítsa és a tökéletesedés magasabb fokára emelje. (Ma
teriális elv.)

Nézzük közelebbről, mit jelentenek ezek az alapvető elvek? Csak 
fez a tananyag kelt érdeklődést, amely a gyermek megfelelő életkorá
hoz alkalmazkodik; psychikai feldolgozása a szellemi élet előnyére és 
fejlesztésére szolgál. Semmi sem károsítja a lelki élet kifejlődését 
jobban, mint a meg nem felelő szellemi táplálék. De a tananyag qua- 
litása mellett tekintetbe jő a quantitás is. A tanterv ne legyen túlter
helt, ha azt akarjuk, hogy az oktatás szószátyárzássá ne fajuljon. 
Azonban a tananyag időelőtti nyújtása is veszélyezteti a normális fej
lődést. Igen gyenge vigasztalás az a gondolat, hogy majd később pó
tolja a növendék azt, amit most meg nem értett. Melyik tehát a gyer
meknek megfelelő tananyag? Erre csak a psychológiai kutatások fe
jelhetnek, amelyeknek segélyével a gyermeki szellem fejlődési folya- 
imatát megismerjük. Ezen a téren Ziller óta szorgalmasan dolgoznak, 
y\z eddigi eredmények alapján a normális gyermek intellektuális fej
lődésében három fokozatot különböztetünk meg: a fantázia, az emlé
kezet és a gondolkodás fokozatait, amelyeknek erkölcsi vonatkozásban 
az autoritás, a legalitás és a moralitás fokozatai felelnének meg. A 
psychológia alapján így kimutatott fejlődési fokozatok nemcsak az 
egyénre, hanem az egész emberiség történetére vonatkoznak, A typi- 
kus összfejlődés világosságot vet az egyes ember átlagos fejlődésére 
és viszont az emberiség haladásának psychológiai magyarázatát az 
egyéni fejlődés tapasztalatai alapján kísérelhetjük meg. Az egyén eme 
fejlődési fokozatainak a paedagógiailag helyes tanterv felel meg. Ezt 
követeli a formális elv, amelyet Rein az oktatás céljával, tehát kap
csolatban a közvetlen sokoldalú érdeklődés felkeltésével nyer. Ez 
utóbbi adja a további irányítást a tanterv materiális elvére vonatkozó
lag is. Az általános nevelési cél az erkölcsös jellem fejlesztését kö
veteli és pedig vallásos alapon, vagy amint Rein mondja: a jellemes 
személyiséget. Ez csak másokkal való együttélésben fejlődhet ki és 
ezért a kiképzése a közösségtől adott műveltségi tartalomtól füg. 
Hathatós az életben a személyiség csak akkor lehet, ha megfelelő is
meretekkel felruházva az őt környező életet és annak tartalmát meg
érti. De ezek az ismeretek csak úgy nyerhetők, ha a gyermeket a tör
ténelem fonalán vezetjük a legrégibb időktől a jelenig úgy, hogy 
népének történeti fejlődésén keresztülhaladva, megismerkedik így a 
nemzeti és szociális célokkal. Egyedül ez nyújt biztosítékot arra 
nézve, hogy a növendék majdan a közösségben mint személyiség cél
tudatosan közreműködhessen. A népiskolában a művelődési anyag a 
nemzet kultúrkincséből veendő. Ez az anyag olyanképen következzék
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•egymásra, hogy a megelőző mindig a rákövetkezőnek megértését szol
gálja, Az egyik fokozatosan elsajátított anyag a magasabb fokozat 
anyagának elsajátítását elősegítse. Ezen az úton keletkezik a törté
neti érzék. De megfelel-e a német nép fejlődési menete a psychológia 
által feltüntetett fejlődési fokozatoknak? Könnyen kimutatható, hogy 
a német nemzet fejlődésében theorétikai szempontból először mythi- 
kus, azután hisztérikus és végre philosophiai szemléleti és gondolko
dási mód következett egymásra. A nép egészének fejlődése erkölcsi 
szempontból szorosan összefügg fejlődésének theorétikai szempont
jával. A tanterv alakítására tehát értékes útmutatást a nép egészének 
egyes fejlődési fázisai adnak. Az anyag úgy választandó ki, hogy 
benne a növendék intellektuális és morális fejlődése tükröződjék 
vissza. Mindazok a hangulatok, hajlamok, kivánságck és életfelfogá
sok, amint azok épen akkor a növendékben élnek, legyenek megtalál
hatók a neki szánt tananyagban, mert csak úgy sajátítja el azt nagy 
kedvvel és örömmel. A tantervnek eme történeti — genetikai menete, 
melynek Rein a szószólója, minden fokozaton teljes egészet nyújt.

Egy másik követelmény a tanterv normalitása. Normális a tan
terv akkor, ha azt objektív megismerés és szubjektív részvét érdek
lődési köreivel számolva, mindazokkal az alkotó részekkel rendelke- 
•zik, amelyek a jelen kultúrális munkájának megoldását célzó feladat
inak a teljesítésére szükségesek. Sok időbe került, míg a tanterv nor- 
malitását mindennemű iskolára nézve elismerték. Évszázadok dolgoz
tak azon, míg végre a jelenben megállapodottak a tanterv körvonalai. 
De azért még ma is akárhány a tanterv megcsonkítására irányuló több 
oldalról jövő támadást kell elhárítanunk. A normalitáshoz tartozik 
mindenekelőtt, hogy már az első tanévtől kezdve tapasztalat és köl
csönös érintkezés (Erfahrung und Umgang), a műveltség humaniszti
kus és realisztikus szempontja, az objektív megismerés és a szubjektív 
részvét érdeklődési körei figyelembe vétessenek. Ebben benne foglal
tatik az a gondolat is, hogy egyetlen egy tantárgy sem lehet öncél, ha
nem belehelyezkedik a műveltségi elemek összességébe. Minden tárgy 
jogosultságára csak a műveltség egészével való összefüggésben tart
hat igényt, mivel minden tantárgynak jelentősége attól függ, mennyi
vel járulhat hozzá a műveltség elemein belül az összhatáshoz vagy a 
közös cél eléréséhez. Ebből a szempontból a tantárgyak egyúttal bi
zonyos rangfckozatba hozhatók. Ez által értékükből semmit sem ve
szítenek, de értékelésük mindenkor az elérendő céltól függ.

Hogyan csoportosulnak most már a különböző tanszakok? Ziller 
és Willmann mellett különösen Dörpfeld foglalkozott ezzel a kérdés
sel. Dörpfeld a tanszakokat a tárgyak, formák és jelek (Sachen, For
men und Zeichen) fogalmai szerint rendezi. Rein ezt az elrendezést 
támadja és mint nem kielégítőt elutasítja. Ezért a műveltség elemeit 
úgy rendezte, ahogyan az a nevelő-oktatás ideájának legjobban meg
felel. A népiskolák tanterve lényegében ugyanazokkal a tárgyakkal 
rendelkezik, mint a magasabb fokú iskoláké, csak szükebb keretben. 
Minden nevelő iskolára érvényes tantervschema a következő:

/
/
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Ä. Emberi élei
Történet-humanistikai tárgyak.

B. Természeti élei
Természettudományi tárgyak.

I. Érzületi II. Művészeti III. Nyelvi I. Föld-II. Természet-III. Mennyi» 
oktatás. oktatás. oktatás. rajz. tudomány. ségtan.

1. Bibi. 1. Ének
tört. 2. Rajz

2. Profan 3. Modelli
e r t .  rozás

3. Iroda- 4. Torna és
lom játék
tört.

1. Anya
nyelv

2. Idegen 
nyelvek

a ) Óklassi- 
kai
nyelvek

b) Modern 
nyelvek

1. Csilla- 1. Termé- 1. Számo-
gásza- szetrajz lás
ti föld- 2. Termé- 2. Mértan
rajz szettan

2. Physi- 
kai 
földr.

Kézügyességi oktatás.

Ehbez az elrendezéshez Rein a következő magyarázatot fűzi: a 
két főcsoport Herbart alapján különböztethető meg, aki az oktatásnak 
két irányára: a történetire és természettudományira utal. Ziller is 
csatlakozik ehhez a csoportosításhoz. Első helyen áll az érzületi ok
tatás, mert a nevelés célja követeli ezt a rangsort. Az érzületi okta
tásnak a feladata, hogy a vallás- és a profán történet, valamint a köl
tészet személyeivel az ideális érintkezést gondozza, hogy így nemesítő 
hatását a fejlődő ifjúság kedélyéletére és gondolkodására kifejtse. 
Feltűnő, hogy Rein csoportosításában az érzületi oktatás m&llé a mű
vészeti oktatás került. Ezt következőképen magyarázza: ennek első
sorban psychológiai oka van, mivel a jó és szép, ethika és aesthetika 
alapjukban szorosan összetartoznak, úgy hogy szinte közös gyökérről 
beszélhetünk, amelyből mindkettő sarjadzott. A szép tiszta szemlé
letének hasonló boldogító érzés tulajdonítandó, mint a jónak. A mű
vészetekkel való foglalkozás nemcsak nemesítőleg hat az emberre, ha
nem azonkívül segíti és támogatja az erkölcsi művelést is. Anélkül, 
hogy Rein a művészeti kultúrát túlbecsülné, így szól: nekünk, ami a 
művészeti nevelést illeti, többet kellene tennünk, mint amennyi mind
eddig történt és nevelő-iskoláinkban oda kellene hatnunk, hogy az 
Ízlés fejlesztésére több figyelem fordíttassék olyan okokból, amelyek 
úgy az individuális, mint a szociális élet mérlegeléséből vétettek, így 
mindazok a tantárgyak, amelyek a szokásos tantervekben és a tör
vényes rendelkezésekben gyakran az utolsók, Rein elrendezésében 
az Ízlés művelésének szempontjából olyan helyet nyernek, amelyről 
nevelői értékük könnyen felismerhető. A humanisztikus tárgyak har
madik csoportja: a nyelvek. A természettudományi tárgyakhoz az át
menetet a földrajz képezi, amelynek különféle vonatkozásai vannak 
a humanisztikus szakokhoz, de a mennyiségtani és fizikai elemeinél 
fogva a természettudományokhoz tartozik.

Ha a fenti elrendezést áttekintjük, bizonyos parallelizmus észre
vehető, amennyiben a két főcsoportban tárgyi és alaki oktatás (Sach- 
und Formunterricht) egymásmellé kerülnek, ami azt jelenti, hogy
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utóbbi fok tones vonatkozásban legyen az előbbivel, ha életrevalósá
gára számot akar tartani. Hogy egymással karöltve haladjon a tárgyi 
és alaki oktatás, ezt már Comenius követelte és a tanszakok csoporto
sításában különösen kiemelendő. A tanterv belső felépítését illetőleg 
Rein a következőket mondja: a tanterv gyökere a növendék természe
tében, a hazai környezetben és a nemzet kultúrkíncsében legyen, végül 
az erkölcsi ideálokban, amint nekünk azokat Jézus erkölcstana hatal
mas vonásokban feltárja. Ezeken a gondolatokon alapuljanak az 
összes nevelő-iskolák tantervei, melyek rendesen abban a hibában 
szenvednek, hogy a szaktudományi szempont egyoldalúan lép elő
térbe. Ahol a szaktudósok a tantervek készítésénél a gyermeki ter
mészet sajátosságait figyelembe nem vették, ott a tananyag ráerősza- 
kcltatása csak hátrányára van az ifjúság szellemi fejlődésének. Hely
telen, a psychológia követelményeinek meg nem felelő tantervek már 
igen sok szomorú eredményt érleltek. Ezért a meglevő tanterveink 
tüzetes átalakítása, az ifjúság egészséges fejlődése érdekében, sürgős 
követelmény.

Hasonlóképen helyteleníti Rein a tananyag korai beállítását, kü
lönösen pedig a szokásos bibliai történeteknek a népiskola alsó négy 
osztályaiba való felvételét azért, mivel a gyermekek szellemi fejlett
ségének sem tartalmilag, sem formailag meg nem felelnek. A tartalom 
szempontjából túlhaladják szellemi felfogó képességét, mivel a gyer
meket egyszerre, ugrásszerűen egészen idegen világba helyezi, idegen
szerű nevekkel, más szokásokkal és erkölcsökkel.

Sokkal gazdagabb élettapasztalatot tételeznek fel a bibliai törté
netek, mint amennyivel a gyermek iskoláztatásának első éveiben ren
delkezik. A növendék a történelmet, valamint a hozzátartozó kultúr
történeti és földrajzi tényeket oly kevés élénkséggel képzelheti el ma
gának, hogy e tárgy érdeklődésére és akaratára teljesen értéktelenné 
válik. De másfelől a forma szempontjából is sokat tételeznek fel. A 
biblia nyelvezete nem a gyermek nyelve, akármilyen egyszerűek is a 
bibliai történeti elbeszélések, még sem felelnek meg gyermekeink eme 
korbeli képességeinek. Ez a magyarázata annak, miért okoz a bib'iai 
történetek tárgyalása és tanítása ilyen leküzdhetetlen nehézséget, még 
akkor is, ha azok a legnagyobb methodikai komolysággal és ügyesség
gel kezeltetnek. Ama számos kísérletezés, amelyek a bibliai történe
tek egyszerűsítését és modernizálását célozzák, csak igazolják azt a 
tényt, hogy ezek a növendékek szellemi képességeinek a népiskola 
alsó osztályaiban nem felelnek meg. Ahelyett, hogy a vallásos érdek
lődést felkeltsék, ép az ellenkezőt érik el. Ez is mutatja, hogy a je
lenlegi tanterveknek egyik legmegsebezhetőbb pontja, hogy nem veszik 
kellőkép tekintetbe az iskoláztatás első éveiben a gyermek érzületé
nek gondozását. De a jelenlegi tantervek az érzékek és a művészeti 
érdeklődés fejlesztését is elhanyagolják, mivel olvasás, írás és számo
lás a rendelkezésre álló időt felemésztik.

A tanterv elméletének második része az egymásmellettiség, a 
koncentráció problémájával foglalkozik. Amióta a művelődés fokozott 
sokoldalúsága a szellemi fejlődés egységességét veszélyeztette, na-
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gyobb figyelemre méltatták az oktatásban a tantárgyak egymásközötti 
kapcsolatot. A történeti áttekintés arra tanít, hogy először Herbart 
ismerte fel e problémát a maga teljes mélységében. Azt követeli, hogy 
a növendék fejlődő személye legyen az a centrum, amelyre az érdek
lődések sokaságát mindenkor vonatkoztatni kell. A koncentráció nála 
az oktatás által nyújtott soknak az egységesítése a növendék fejlődő 
személyében. Ezzel bizonyos irányelveket nyertünk. De Herbartnál 
hiába keressük azoknak közelebbi kifejtését. A koncentráció nehéz 
problémáját ezután Ziller tárgyalta paedagógiai alapvetésében. Gon
dolatmenete a következő: ,,Der Unterricht, der für die Einheit seines 
Wirkens Sorge tragen will, muss auf jeder Stufe und für jede Klasse 
ein Ganzes, namentlich einheitliche und zusammenhängende Gesin
nungsstoffe, darbieten. Diese bilden den Mittelpunkt, um den sich 
alle übrigen Fächer herumlegen müssen. Wenn der Unterricht die 
Bildung der sittlich-religiösen Persönlichkeit verfolgt, so kann nur 
der Gesinnungsunterricht es sein, der eine herrschende Stellung in
nerhalb der einzelnen Fächer einnehmen darf. Jeder Erziehungs
schule muss als Hauptzweck die Erziehung vorschweben. Darum 
müssen die Gesinnungsstoffe, die auf den Hauptzweck unmittelbar 
hinweisen, immer im Mittelpunkt des ganzen Unterrichts stehen, die 
übrigen Unterrichtsfächer aber in genauer Anordnung dazu.“ De 
egyáltalán nem szükséges, hogy az egyes tantárgyak egymáshoz való 
kapcsolása közvetlen legyen, lehet az közvetett is, mivel az igazi kon- 
zentráció nem szolgai kapcsolást, hanem az egyes tárgyak közötti bi
zonyos kölcsönhatást követel. Ez utóbbi gondolathoz fűzi Rein is el
méletét, amelyet hegemóniái koncentrációnak nevez. Ennek megala
pozásában ethikai és psychológiai megfontolások vezetik. A szellemi 
élet szétszaggatottságában nem kereshető az ethikai ideál, hanem an
nak egységességében, a szellemi erők koncentrációjában. Tehát a tu
dat egységén, a szellemi erők gyűjtésén és a ráeszmélésen (Sammlung 
und Besinnung) alapul a személy egysége. Minél inkább eggyé lesz
nek a lelki élet tényezői, annál többet nyer a személy erőben, határo
zottságban és belső szilárdságban. Ehhez a tantervben és a tanítási 
i eljárásban a tantárgyak megfelelő kapcsolata által az oktatás is hoz
zájárulhat. Nem eredeti a személy egysége. A psychológiának a fel
adata, hogy megmutassa, hogyan jő az létre. Psychológiai megfigye
lések arra tanítanak, hogy a lélek a benyomások sokféleségével szem- 
rben, amelyek a tapasztalat és kölcsönös érintkezésből támadnak, kon- 
centrálólag tevékeny. A psychikai mechanizmus működése magában 
véve azonban semmikép sem biztosítja a személynek az egységét. Az 
ifjú lélek koncentráló tevékenységét nagyon is túlbecsülnők, ha fel- 
.tennők azt, hogy maga hozza létre a kapcsolatot az egyes képzetkörök 
között. A tapasztalat ez ellen bizonyít. Ezért támogassa az oktatás 
intézményeivel a lélek koncentráló erejét, legalább is meg ne aka
dályozza azt, amint az mindenütt ott történik, ahol az ellentmondó 
képzetek egyidejűleg a tudatba kerülnek és ahol azokat nyugodtan 
sorsukra engedik. Ilyen ellenmondásokat el kell kerülni a művelődési 
elemek oly organizátiójával, amely a koncentráló tevékenységét támo-
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hathatja. A legnehezebb kérdés természetszerűen az, hogyan állítható 
«lő ez a kapcsolás. Zíller a kultúrhisztórikus felépítés gondolatát csak 
az érzületi tárgyakra vonatkozólag követelte; a többi anyagot szét
darabolva ehhez fűzte anélkül, hogy sokszor arra igazi benső ok lett 
volüa. Ez minden mesterkedés nélkül természetesen nem volt lehet
séges. Rein ebből a veszélyből kibontakozó utat lát úgy, hogy a kul
túrhisztórikus felépítést minden tárgyra alkalmazza és egymással meg
felelő vonatkozásba hozza. Ezzel azután magától jön létre a koncen
tráció. Eközben azonban nem kell mindenáron arra törekedni, hogy 
minden egyes methódikai egységet a vezető tárgyak részeihez kap
csoljunk. Rein tantervében a hegemónia a hisztórikus — genetikai 
irány művelődés elemeire vonatkozik. Ebben a felépítésben kon
centráló tevékenység rejlik, amely az összekapcsoló tárgyak bizonyos 
szabadságával párosul és mindig újabb kísérletekre és javításokra 
serkent.

C) A tanítási eljárás elmélete (Theorie des Lehrverfahrens). 
Hogy a tantervben foglalt anyag a tanuló lelkében szellemmé, erő
teljes életté átalakuljon, arra való a tanítási eljárás. Elve megalapo
zására már Pestalozzi törekedett. Mint neveléstudományi elmélet 
azonban csak tudományos psychológiát feltételező paedagógiai rend
szer alapján keletkezhetett. így Herbart a megteremtője. Elméletét 
a sokoldalú érdeklődés és a személyiség fogalmaira alapítja. A sok
oldalúság feltétele az elmélyedés, amely először nyugvó (tisztaság =  
Klarheit), majd továbbhaladó (asszociátió). A személyiség a tudat 
,egységén, az elméledésen alapul, amely ismét először nyugvó (syste
ma), majd pedig továbbhaladó (módszer). De míg Herbart fokozatait 
.egészen általánosan a sokoldalúság feltételének tekinti a tudat egy
ségében, addig Ziller a methódikus egység keretén belül Herbartnak 
elméletét egészen speciális, különösen fontos területre és pedig a ta
nulás processzusára, a tanítási eljárásra alkalmazza. Rein szorosan 
csatlakozik Herbart és Ziller elméletéhez.

(Folytatjuk.)

A Dunántúli ág. hitv. e v .  egyházkerületi 
Tanítóegyesület közgyűlése.

Folyó évi szeptember 29-én tartotta meg rendes évi közgyűlését 
a dunántúli egyházkerületi egyesület Szombathelyen, a vármegyeháza 
nagytermében. Részt vettek a gyűlésen: Kapi Béla püspök; Mester- 
házy Ernő dr. egyházkerületi felügyelő; Ajtay Béla dr. egyházkerületi 
főjegyző; Takács Elek, Zongor Béla és Müller Róbert esperesek; 
Hollós János liceumi igazgató; a katholikus és a vármegyei általános 
tanítóegyesületnek elnökei s a társadalom sok illusztris képviselője; 
Dunántúlnak evang. tanítói pedig oly nagy számban jelentek meg, 
hogy a nagyterem roskadásig megtelt.
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Krug Lajos elnöki megnyitójában, a vendégek üdvözlése után, 
plasztikus helyzetképet festett. Rámutatott a gyógyíthatatlan, égő 
sebekre és meg is mutatta az irányt, amelyen haladnunk kell, ha cél
hoz akarunk jutni. Az összetartásban, a hajlíthatatlan akaratban és 
önérzetben látja azt az erőt, amely minden akadályt elhárít haladó 
utunkból. ő  nem tartozik azon tűzoltók közé, akik a tüzet petróleum
mal akarják oltani, nem nyitja ki senki bíztatására Pandora szelen
céjét, inkább elzárja a gonosz szellemeket, — nem szabadítja fel a 
szenvedélyeket, hanem a meggondoltság, a józanság tárházából válo
gatja össze szükség szerint a védő és ha kell, a támadó fegyvereket 
is. A legnagyobb eréllyel száll sikra érdekeink védelmére, de szünet 
nélkül hangsúlyozza azt is: hogy sohasem személyeskedéssel, hanem 
tárgyi igazságokkal; sohasem alá nem támasztható kijelentésekkel, 
hanem megdönthetetlen érvekkel álljunk ki a küzdőtérre. Mindenkor 
önérzetesen és férfiasán viselkedjünk! Elitéi minden olyan tünetet, 
mely gerinctelenségre enged következtetni és nem tudja helyeselni, 
hogy oly hamar felejtünk és készek vagyunk fátyolt borítani a múltra. 
Nem tudja megérteni, miért kelljen valakit táviratban üdvözölni, vagy 
toasztokban dicsőiteni azért, hogy kegyes volt előbb arcul ütni ben
nünket! Ilyen férfiatlan és gerinctelen magatartással csak igazoljuk 
azokat, akik azt gondolják, elég, ha öklüket rázogatják és azonnal 
kezes bárányokká válnak azok, akik nem rég még csikasz ordasokként 
viselkedtek. Ne csodálozzunk aztán, ha ezek után mindenki, akinek 
csak kis köze van a tanügyhöz, Zeus-nak képzeli magát, akinek üstöké 
egy kis megmozdulására, azonnal megrendül az Olimpusz, — vagy 
drasztikusabban kifejezve: azonnal hasra vágódik a tanítóság! Vég
zetes hibát követünk el és kockára teszünk mindent, még azt is, amit 
eddig már elértünk, — ha a szervilizmus e veszedelmes lejtőjén to
vább csúszunk és idejekorán önmagunkra nem találunk! Önérzetesen 
és emelt fővel védjük tehát igazainkat, de a harci zajban se feledkez
zünk meg arról, mivel tartozunk a tanítói név becsületének! Forrjunk 
össze széttéphetlenül és tanuljunk végre akarni! És még egyet! Ne 
várjunk mindent másoktól, hanem lépjünk a cselekvések és alkotások 
terére, segítsünk magunkon és az Isten is megsegít!

Elnöknek hatalmas megnyitója után a közgyűlés az elesett du
nántúli kartársak emlékének szentelt néhány kegyeletes percet. — 
Azután az egyesület által Sass Istvánnak szánt díszoklevelet kellett 
volna átadni, de az egybegyűltek legnagyobb sajnálatára, az érdemes 
volt elnököt súlyos betegsége akadályozta a megjelenésben. Krug 
Lajos nagynevű elődjének elévülhetetlen érdemeit remek szép beszéd
ben méltatta s valósággal emléket állított az evangélikus tanítói köz
szellem megteremtőjének.

Sorra került azután az elnök évi jelentése. Ez is, mint minden 
munkája, magán viselte erős egyéniségének bélyegét. — A jelentés
ben kiterjeszkedett az elmúlt egyesületi évnek összes örvendetes, de 
aggodalomkeltő jelenségeire is. Óva int a „Tanítóegyesületek re
formja" című cikk kapcsán a Szövetség mai szervezetének megboly- 
gatása ellen, — mert még sohasem voltunk ennyire együtt és bent a
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Szövetségben, mint ma. Mi sem logikusabb, mint az, hogy országosan 
és tökéletesen beszervezett egyesületek lépjenek szövetségbe. Hogy 
miért lenne jobb, ha az általános, tehát kisebb vármegyei alakulatok 
képeznék az Országos Szövetségnek őssejtjét: azt senki sem tudja 
megérteni. Jobb legyen az, ha zászlóaljak és nem hadtestek egyesül
nek hadsereggé? Több kisebb, tehát részekre bomlott szervezetnek 
tömörülése könnyebb legyen,„mint nagy egységeké? Ki hiszi azt? És 
ki hiheti, hogy ezek egyesüléséből nyer a Szövetség aktivitás tekinte
tében? Sem a katholikus tanítók országos szövetsége, sem a refor
mátus, vagy evangélikus tanítók országos egyesületei nem fognak senki 
kedvéért diríb-darabokra széthullani, hogy megfosztatván egyházi jel
legüktől, „őssejtté“ degredálódjanak. Aki ezekhez a szervezetekhez 
avatatlan kézzel hozzányúl, annak az össztanítóság szempontjából 
még homályos fogalma sincs ezen országos egyesületeknek jelentő
ségéről. Ezek az egyesületek vívják ki egyházaikban a tanítóságnak 
azt a jog- és hatáskört, mely állásuknak súlyt és tekintélyt kölcsönöz, 
minek kihatása az össztanítóságra nézve el nem vitatható. Hiszen a 
Tanítószövetségnek semmiféle nexusa sincs egyházi hatóságainkkal és 
ezek vele, mint kívül álló, idegen szervezettel, szóba sem állanak. Már 
hogy lehetne e főfontosságú faktorok megkerülésével és jóindulatuk 
mellőzésével csak egy lépést is tenni előre? Valóban, csak általános 
kedvetlenséget idéznek elő ezek a folytonos bolygatások, sőt végze
tessé is válhatnak. Előbb-utóbb megunhatja egyik-másik országos 
egyesület és hátat fordíthat a Szövetségnek, melyet pedig lelkesen és 
önzetlenül támogatott. Jobb lesz akkor? Adjunk hálát az Istennek, 
hogy a Magyar Tanítóegyesületek Országos Szövetsége mai szerveze
tében, mely minden tekintetben jónak, életképesnek, eredménnyel já
rónak bizonyult és mindnyájunk céljait kifogástalanúl szolgálja: fenn
áll és ne bolygassuk meg ok nélkül!

Rámutat a jelentés továbbá a zsinati javaslatokat készítő bizott
ságnak a tanítósággal szemben tanúsított magatartására is. Az or
szágos egyesület a tanítóságnak az egyházhoz való jogviszonyainak 
rendezése tárgyában javaslatot terjesztett a bizottság elé. A javaslat
ban foglaltak a tanítóság kívánságainak minimumát képezik. Jóllehet 
sok megértéssel találkoztunk különösen az egyetemes tanügyi bizott
ság részéről, a törvényjavaslatokat készítő albizottságok alig vették 
figyelembe kívánságainkat s míg a lelkészi karnak jogköreit tisztelet
ben tartják, minket alig emelnek ki régi alárendelt helyzetünkből. 
Szomorú következményekkel járhat, ha a becsületes szándékkal kö
zeledő, az egyházépítés munkájából magának részt kérő önzetlen ta
nítóságot az egyházi közigazgatásból kizárnák és a méhökben vesze
delmeket rejtő viszonyok teherpróbáját nélkülök akarná kiállani a 
fenyegetett egyház! A tanítóság a javaslatkészítő bizottság által kon- 
templált képviseletet el nem fogadba ja és óvást emel különösen az 
ellen, hogy az Országos Evang. Tanítóegyesületről tudomást sem vesz, 
nyilván azért, hogy a tanítóság nagyobb számú képviselethez ezen a 
címen ne juthasson.

Rámutat a jelentés az összes közismert sérelmekre és a közgyű
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lés azoknak orvoslása tárgyában újból felterjesztést intéz, egyházi ha
tósága útján, illetékes helyre.

Megható szavakban búcsúzik azután elnök jelentése kapcsán 
azoktól a társaktól, kik ez évben vonultak nyugalomba s akik oszlopai 
voltak az egyesületnek. Különösen Szutter Dániel és Róth Kálmán, 
az egyesület alelnökeínek, nagy érdemeit méltatja a közgyűlésnek 
élénk tetszése mellett.

Elnök jelenti végül, hogy az üdülőház létesítése és az anyagi for
rások megnyitása körül megtette a szükséges lépéseket. Tárgyalt 
egyes könyvkiadó cégekkel, amelyek egyes könyveknek egységes be
vezetése esetén hajlandók 13%-ot átengedni jóléti intézményeinknek,

A zajos elismeréssel fogadott jelentés után következett a nyolc 
osztályú népiskola tantervének bemutatása, melyet Krug Lajos, 
Grieszhaber E. H., Baier János, Knabel Vilmos és Vágó József szer
kesztettek. A nagy tanulmányt igénylő, hatalmas műből csak egyes 
szemelvények olvastattak fel. A közgyűlés a tan tervnek az „Evangé
likus Népiskolában“ való kinyomatását határozta el azon célból, hogy 
mindenki gondosan áttanulmányozhassa, észrevételeit megtehesse és a 
szerkesztőséggel közölhesse; a szerzőknek pedig úttörő munkájukért 
hálás köszönetét szavazott.

Azután rendkívül érdekfeszítő előadásban Major Sámuel új betű
ismertető módszerét mutatta be gyermekjátékok segítségével. Ennek 
az eljárásnak lesz jövője, mert örömteljessé teszi úgy a tanítónak, 
valamint a növendéknek is a munkát.

Kisfaludy Károly a pénztár állapotáról referált és ajánlatára a 
közgyűlés az „Evangélikus Népiskolának“ lapfenntartás címén egy 
millió, a soproni tanítóképző hőseinek emléktáblájára pedig 500,000 
koronát szavazott meg és jóváhagyta az elnökségnek költségkimuta
tását is.

Következvén a tisztújítás, a közgyűlés tüntető szeretettel és zajos 
ovációk közt újból Krug Lajost ültette az elnöki székbe, melléje pedig 
alelnökökül Szutter Dánielt és Róth Kálmánt választotta; a jegyzői 
tisztséget Kiss Józseffel, a pénztárosit ellenben Kisfaludy Károllyal 
töltötte be.

Volt a sokáig emlékezetes szép gyűlésnek még egy igen emelke
dett jelenete is. Elnök az egyházkerületnek közszeretetnek örvendő 
főpásztorát köszöntötte püspöki jubileumából kifolyólag. Minden 
szava hű kifejezője volt annak a mélységes szeretetnek és ragaszko
dásnak, mely a tanítóság és főpásztor közt fennálló viszonyt oly ben
sőségessé és eszményivé teszi. Válaszában a főpásztor egynek vallotta 
magát tanítóságával és különösen azt értékelte nagyra, hogy a tanító
ság nem tíz évi püspöki munkásságát dicsőití, hanem azt a szinte 
vérbeli őszinte viszonyt, mely a hálás gyermeket atyjához köti.

Steiger Imre dr
A Tolna—Baranya—Somogyi Egyházmegyei Tanítóegyesület jú

nius hó 30-án Tabon tartotta rendes közgyűlését. A közgyűlést az 
Egyházmegyei Lelkészegyesülettel együtt Baldauf Gusztáv és Griesz-
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haber E. Henrik közös elnöklése mellett tartották meg és ennek első 
időszakában a két egyesületet közösen érdeklő ügyeket tárgyalták le. 
A közgyűlés a gályarabokról és Gerhárd Pálról, az egyházi énekköl
tőről, kegyelettel emlékezik meg. Schöll Lajos főesperes „Lelkész és 
tanító közös munkája" címén nagyon tanulságos és értékes előadást 
tartott. Németh Gyula lelkész „A templom művészi berendezése és 
kiképzése" című előadásával kötötte le a hallgatóság figyelmét. — 
Grieszhaber elnök azután az Országos Tanítószövetség működéséről 
referált behatóan, majd megemlékezett Krug Lajos- és Uhrin Károly- 
nak kitüntetéséről szerető, mély ragaszkodásról tanúskodó, meleg sza
vak kíséretében. Elnök jelenti továbbá, hogy Petter János és Sauer- 
wein Jakab nyugalomba vonultak és egyéb személyi változásokról re
ferál. A tanügyi esperes tájékoztatta a közgyűlést a tanügyi közigaz
gatás aktuális kérdéseiről, a VII. fizetési osztályba sorozottakról, a 
besorozás hatásáról, a státuszrendezésről és ezzel kapcsolatos kántori 
sérelmekről. Schrantz Béla tanító ,,A mohácsi vész 400 éves évfordu
lója" címen tartott magas szárnyalású előadást, Kiss Júlia Móra Lász
lónak „Izenet a végek felé" című költeményét szavalta hatásosan. 
Vitéz Nagy István behatóan az új tantervvel foglalkozott. Grieszhaber 
E. H. elnök, a tőle már megszokott alapossággal a státuszrendezéssel 
foglalkozott, melynek kapcsán a közgyűlés kétrendbeli határozati ja
vaslatot fogadott el és terjesztett az egyházmegyei közgyűlés és a 
Tanítószövetség (?) elé. E határozatok szerint a közgyűlés a 25.000 
1926. M. E. rendeletnek hatályon kívül helyezését és az 1922. évi 
700 sz. kultuszminiszteri rendelet visszaállítását; a tanítói, kántori, 
levitái javadalom százalék alapján leendő elkülönítését; új egységár
értékelést; a tanítóságnak a gazdasági teendők alúli mentesítését; az 
állami tanítók által élvezett összes kedvezmények megadását; a nyug
díj járulékoknak állami adóval eszközlendő fizetését kéri. Kivánja to
vábbá, hogy az iskolafenntartó egyházaknak a tanítói fizetéshez való 
százalékos helyi hozzájárulása a békében teljesítettnél nagyobb ne 
legyen. Marth Péter a Falusi Szövetség áldásos működését ismerteti 
és végezetül a „Deutscher Kulturverein" működésével is foglalkozik, 
amelynek agitátorai szerinte nemzeti cégér alatt magyarellenes és 
katholikus propagandát űznek, amit a közgyűlés elitéi és szükségesnek 
tartja, hogy a tanítóság ennek ellensúlyozására az iskolánkívüli nép
művelés keretében nagyobb kultúrát terjesszen és élénkebb tevékeny
séget fejtsen ki.

Könyvismertetés.
Luther Lelke. Ezen a címen adott ki Szigethy Lajos dr., az or

szágos evangélikus tanáregyesület érdemekben gazdag elnöke, egy 
könyvet, amelyet az olvasó addig ki nem ad kezéből, míg utolsó be
tűig végig nem olvasta. Húsz hangulatképben mutatja be a múltnak 
lutheránus magyarságát. Ennek a könyvnek minden evangélikus csa-
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Iád asztalán kellene lennie, hogy a csüggedés gyenge pillanataiban 
azoktól nyerjen erőt, akikben Luther lelke lakozott. Előttünk vonul
nak el mindazok, akik megmentették és fenntartották a mi számunkra 
a nagy hitjavító örökét, akik tovább fejlesztették a magyar Lutherá- 
niát, akik olyan alapra építették az egyházat, hogy meg nem inog és 
vésszel-viharral szembe szállhat. Nekünk tanítóknak különösen az 
esik jól, hogy a múltakat kutató szeme elfogulatlan, történelmi éles
látással megpillantja a hagyok társaságában azt a férfiút is, akit a 
tanítók atyjának neveztek: Péterfi Sándort! Amit róla mond: szin- 
igazság. A tanítói munka felbecsülhetetlen nagy értékét magasztalja 
Péterfiben, aki minden pozíciójában, minden nemes tettében Luther 
lelkének áldozott, örök dicsőségére az evangélikus magyar tanítói 
karnak. A pompás tollú szerző valóban szép emléket állított könyvé
ben azoknak, akik az egyház fennállását biztosították. A nagy halot
tak a mostani zordon időkben megadják a vigasztalást, megadják a 
reményt, hogy a nemzet és egyház, ha ilyen gyermekeik vannak, nem 
veszhetnek el, legyen bár ellenségeink száma légió! — A 31 képpel 
díszített, kilencedfél ívre terjedő könyv papirosa, nyomása elsőrangú 
és ára potom 30.000 korona. Kapható a Luther-Társaság könyvkeres
kedésében.

A magyar békeszerződés történelmi, jogi és erkölcsi szempontból. 
Irta Cziáky Ferenc dr. Szerzőt a munka megírásánál komoly irredenta 
érzések vezették és ezeket az érzéseket oly módon öntötte formába, 
hogy német, angol, amerikai, olasz és francia tudósok, írók és diplo
maták érveivel igyekezett a trianoni békemű lényegét átvilágítani. 
Németország felsőbb tipusu iskoláiban kötelező a német békeszerző
dés ismertetése. Magyar nemzeti érdek is, hogy Trianon hiányait mo
rális, jogi és történelmi szempontból megismerjük és megismerje ifjú
ságunk is. Szerző az anyagot szemléltetően és igen ügyesen csopor
tosítja. Könyve valóban nagy nemzeti célokat szolgál és hézagpótló 
is, amennyiben olyan területekre vezet, melyek eddig ismeretlenek 
voltak. — Ára 40.000 korona és megrendelhető a szerzőnél: Buda
pest, X. kér., Villam-utca 13.

Folyó évi október hó folyamán jelenik meg a Legszebb hazafias 
költemények gyűjteménye, mely kb. 50—60 irredenta költőtől 200—300 
költeményt fog tartalmazni. Összeállította és kiadja Vollay Ferenc 
tanár Debrecenben. A gyűjteménynek nagy hasznát vehetik az isko
lák, az önképzőkörök, a hazafias ünnepélyeket rendezők, a levente
egyesületek, de lelkes olvasmányéi szolgálhat egyúttal a hazafias ma
gyar közönségnek is. — Az előjegyzést legkésőbben október 15-ig kell 
a szerzőnél megtenni. Ára kb. 60—80.000 korona lesz.
' Ugyanennél a szerzőnél kapható a magyar helyesírás szabályait 
tartalmazó könyvecske is 14.000 koronáért és kaphatók a most meg
jelent különféle nyelvtani kézitáblái három-, négy-, öt-, nyolc- és tíz
ezer koronáért.

Sass Béla budapesti tanító Kenyeres-Maurer dr. ABC-j érői 
mond igen előnyös kritikát. Összehasonlítja az eddig megjelent új 
ABC-s könyvekkel és ennek Ítéli oda, különösen tártál mi tekintetben,
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a pálmát. Mi ezt a könyvet még nem ismerjük s így Sassnak hozzánk 
küldött bírálata alapján hívjuk fel arra is kartársaink figyelmét. 

x Vallástan. Az osztott és osztatlan ág. hítv. eváng. elemi népisko
lá k  I. és II. osztálya számára a legújabb tanterv alapján szerkesz
tették Alexy Lajos és Kiszely János ceglédi igazgató-tanítók. A kitűnő 

.tanítói érzékkel megirott könyvecske áldására lehet úgy az oktatónak, 
mint a tanulónak. Az első osztály anyaga nem szorosan bibliai, de 
alkalmas arra, hogy mély vallásos érzelmeket keltsen a gyermekek
ben. Az a mód, ahogyan a tanító beszélget az imádságról, nagyon al
kalmas arra, hojgy a gyermekeket necsak megismertesse az Isten fogal
mával, hanem minden jóra is szoktassa őket. Minden újabb igazság
hoz vagy levezetéshez van megfelelő versike, mely összesüríti azt, 
amit elfelejteni nem szabad. Jk.z erkölcsi elbeszélések mind gondosan 

a válogatottak és alkalmasak arra, hogy a talajt a jó mag befogadására 
előkészítsék. A második osztály anyaga tizenhat bibliai történetet ölel 
föl az ó- és újtestámentumból. Ha esetleg valaki azon megütköznék, 
/hogy az első osztály bibliai történeteit erkölcsi elbeszélésekkel helyet
tesítik, akkor megnyugtathatjuk azzal, hogy csak tőle függ, tanít-e az 
első osztályban is bibliai, történeteket, mert a második osztály anya
igából átvehet annyit, amennyit akar. A könyvecskében vannak min
iden alkalomra versbe szedett imádságok is. Különösen dicséretére 
, szolgál a szerzőknek, hogy kerülnek minden nehezen érthető bibliai 
szöveget. Nyelvük egyszerű, — gyermekeknek való — mégis irodalmi 

, nívón álló. — A könyvecske kiállítása kifogástalan, papirosa első
rangú, betűi tiszták és szépek. Ára 80 fillér. Használatra minden kar- 
társnak a legmelegebben ajánljuk.

*
Költők, írók jellemrajra. Beszédek. Irta Barcsai Károly. Szerző 

sajátja. Megrendelhető nála: Győr (Ipartelep 37). E kiváló papí
ron nyomtatott és rendkívül Ízléses kis 48 oldalú munka iskolában el
hangzott beszédeket tartalmaz, amelyek azonban megérdemlik, hogy 
tágabb körökben is olvassák és ismeretesekké váljanak. Nyolc rövid 
tanulmányt ölel föl e kis mű, mindegyikben bukkanunk önálló fel
fogásra, szép gondolatokra és mindegyik ugyancsak igazán szép nyel
vezettel, gördülékeny stílusban mondja el azt, amit szerző a hallgató
val közölni óhajtott s az olvasónak lelkére kötni kíván. Mindegyik 
beszéd kiválóan alkalmas arra, hogy különösen az ifjúság belőle sok 
okulást, lelkesedést merítsen s nagyjaink iránt sok szeretetet ébresz- 
szen, amiért tanítói, tanári és ifjúsági könyvtárak számára beszerzésre 
melegen ajánljuk, A gazdag tartalmú kis könyvecske első beszéde 
Arany János születésének századik évfordulójáról emlékezik meg. 
Stílusára vonatkozólag álljanak itten a bevezető sorok: „Száz éve 
immár, hogy a magyar ősiélek egyik legeredetibb sarjának életszikrája 
egy alföldi parasztházban föllobbant. Ennek az emlékét idézi most a 
nemzeti kegyelet; pedig az emlékezésnek szelíd fénye nem is a száz 
évnek távolából, hanem ifjúkorunk hamar elröppent világából sugár
zik felénk.“ Bizony, úgy van. Diákkorunkból megjelenik előttünk 
„Toldi“ minden szépségével. Vele s Arany többi munkáival foglal-



kozik most elsősorban paedagógiai szempontból, ami nem csoda, hisz 
a szerző állami tanítónőképző-intézeti tanár. Egész újszerű tanul
mány: ,,Petőfi és a gyermek“, valamint „Tompa Mihály a nevelésről 
és tanításról". A következő két beszéd Vörösmarthy „Zalán futásá"- 
nak és Madách Imrének van szentelve. Ez utóbbiban nagyon sok a 
mély gondolat. Az eszme nem bukhatik el, mert tovább él a gyermek
ben. Ez képezi „Az Ember Tragédiája" alaphangját. Még három szép 
tanulmányt találunk e szép, tartalmas kis kötetben: Jókai Mórról, Szé
chenyi István a nő hivatásáról és Eötvös József báróról. Ismételjük, a 
nyolc tanulmány mindegyike értékes és gondolatkeltő. — A könyv 
ára: 25.000 korona (két pengő).

Kérelem a soproni evang. tanítóképző
intézet hősi halottainak emléktáblája 

érdekében.
Intézetünkben a volt növendékeink közül azoknak az emlékét, 

kik a közelmúlt vérzivataros világrendülésben hősi halált haltak a 
hazáért, sajnos, még nem hirdeti márványtábla. Vértanúink hősi em
léke él ugyan a lelkűnkben, de kegyeletünk és hálánk jeléül készít
tetnünk kell emléktáblát is, mely az intézetünkben elhelyezve hirdesse 
a valaha itt nevelkedett honfitársaink áldozatos hazaszeretetét. Hogy 
ez az emlékmű csakugyan megvalósuljon, szeretettel kérem mindazo
kat, akik e megvalósulást őszintén óhajtják: tegyenek meg érte min
dent. Adakozzanak és indítsanak másokat is adakozásra. Akiknek 
pedig tudomásuk van arról, hogy a soproni evang. tanítóképző-intézet
ben valaha nevelkedettek közül kik hánytak el hősi halállal a harc
téren vagy a világháború következtében bárhol (hadifogságban, kór
házban), szíveskedjenek megfelelő értesítést küldeni; ne sajnálják az 
értesítéssel járó kis fáradságot. Szívből kívánom, hogy e hőn óhajtott 
emlékmű a most kezdődött iskolai év folyamán elkészülhessen, róla 
egyetlen hősi halottunk neve se hiányozzék s a mű leleplezése a most 
kezdődött iskolai év végén megtörténhessék.

Hamar Gyula
sopron evang. tanítóképző-intézeti igazgató.

Értesítés.
Könnyebb áttekintés és tanulmányozás céljából a 8 Osztályú 

népiskola tantervét egyszerre adjuk le. A novemberi és decemberi 
szám tehát nem külön, hanem egy közös füzetben jelenik mes.
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kartársak! Lépjünk az alkotások terére! 
Építsük fel minél előbb üdülőházunkat 

a „Magyar Tenger“ partján 1



Az ev. népiskolák figyelmébe!
A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 

új népiskolai tankönyvei
a vallásos és hazafias nevelés megbecsülhetetlen eszközei. 
Nyomdai kiállításuk a régi iskolakönyvek bántó szürkesé
gével szemben új, művészi irányt jelent a tankönyv kiadás 
terén. Az Evang. Egyet. Tanügyi-Bizottság bírálói is 
a legnagyobb elismerés hangján említik kiválóságukat.

Kérjen tehát mutatványpéldányt
az Egyetemi Nyomda alább felsorolt népisk. tankönyveiből

'b

1. Betűország első virágoskertje.
(Úrhegyi —Móra—Voinovich—Szentiványi) ABC könyv 
Eng. szám : 27.111/1926.

2. Betűország második virágoskertje.
E. sz. 35.184/1926.

3. Betűország harmadik virágoskertje.
E. sz. 35.184/1926. Olvasókönyv a népiskola II. és 
III. osztályának. (Ugyanezen szerzőktől.)

4—5. Új olvasókönyv
a népiskolák IV. és VI. osztályának. (Gyulai Á.) 
E. sz. 36.299/1926.

6—8. A magyar nyelv könyve
a népiskolák III., IV., és V.—IV. osztályának. 
(Úrhegyi A.) E. sz. 27.106/1926.

9—10. A magyar nyelv könyve
az osztatlan népiskolák III,—IV. és V. —VI. osztályának. 
E. sz. 42 446/1926.

Folytatás a következő oldalon



11—13. Számország.
Számtani és mértani példatár és eredménytár a nép
iskolák III. IV. és V. VI. osztályának. (Stelly — Tanfi.) 
E. sz. 37.958/1926.

14—15. Földrajz
a népiskolák IV. és V.—VI. osztályának. (Asztalos Gy.) 
E. sz. 41.408/1926.

16—17. Földrajz
az osztatlan népiskolák IV. és V.—VI. osztályának. 
(Ferenczy I.) E. sz. 35.550/1926.

18—19. A magyar nemzet története. — Állampolgári 
ismeretek.
(Novy F.) E. sz. 36.095/1926. Az osztott népiskolák 
V.—VI. osztályának. Az osztatlan népiskolák V.—VI. 
osztályának.

20. Természettan és vegytan
népiskolák V.—VI. osztályának (Éber R.)
E. sz. 36.095/1926.

21. Természeti és gazdasági alapismeretek
a népiskolák V.—VI. osztályának. (Szuhács J.)
E. sz. 42.490/1926.

22. Egészségtan
a népiskolák V.—VI. osztályának. (Bexhaft Á.)
E. sz. 55.563/926 Illa.

23. Énekiskola
a népiskolák III.—IV. és V.—VI. osztályának. (Bar- 
talus—Pataky.) E. sz. 33.652/1914 és 29.395/1913.

24. Nótaország
a népiskolák III, IV. és V.—VI. osztályának. (Szaba
dos B.)

Megrendelhetők a

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
Könyvárudájában, Budapest, Vili.,

Múzeum-körűt 6 — Gólyavár.



EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

Felelős szerkesztő és kiadó

KRUG LAJOS
a dunántúli egyház kerületi 
és országos evang. tanító- 

egyesület elnöke.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, 
ÚGYSZINTÉN AZ ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI 
DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- 

JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK.

XXXII. ÉVFOLYAM 11. é s  12. SZÁM 
1926. ÉVI NOVEMBER ÉS DECEMBER HÓ

♦  ♦♦♦

Előfizetési ára : egész évre 60.000, félévre 30.000 K

ROTTM-ROMWALTCR NYOMOA-RÉSZVÉNTTÁRSASÁG, SOPRON.



Szerkesztői üzenetek.
Kemény Péter .  Igazán szép P. J. emlékbeszéde, de most nem tudtam 

neki helyet szorítani. Majd legközelebb !
L e h o t z k y  Igor.  Köszönöm. Mind a három sorra kerül.
Or bá n  Károly.  Nagyon helyesen tette, hogy elküldte. Közöljük. Munka

társaim tábora örvendetesen növekszik. Ha egyik-másik közlemény nem is üti 
meg a mértéket: nem baj! Lehet benne azért jó gondolat, melyet felhasználhatunk. 
Csak az szánt, aki megmarkolja az eke szarvát, csak abból lesz jó tollforgató, 
aki a pennához hozzá mer nyúlni. Az első kudarc senkit se csüggesszen! Audaces 
fortuna juvat.

K á d á r  Béla.  Nem olvasta a szerkesztői üzeneteket, pedig azokban szoktam 
elárulni szivem titkait.

V a r g h a  Elemér .  Jeleztem annak idején, hogy azért nem jelenik meg az 
Evangélikus Népiskola november havában, mert egyszerre kell leadni a 8 osztályú 
népiskolának tantervét. Jobb is igy, mert most egyben van, tehát áttekinthetőbb 
és könnyebben tanulmányozható, mint ha két hónapra szétszakítottuk volna.

H. J án o s n a k .  Hát úgy vagyok vele édes öcsém, mint az egyszeri keres
kedő, aki halat árult. A boltajtóra biggyesztette azt a csalogató felírást: „Itt 
friss halat árulnak!“ Jön a szomszéd s kérdi: „Árul maga romlott halat is?“ 
„Nem!“ feleli a kereskedő. „Nohát, minek írja akkor ki, hogy f r i s s ? “ A keres
kedő tehát kihúzta azt a szót: f r i ss .  Jön egy másik, az meg azt mondja: 
„Hogyan, talán a pék ü z l e t b e n  árulnak halat?“ „Nem“, feleli a kereskedő. 
„Hát minek Írja akkor: „itt árulnak?“ A  kereskedő kihúzta tehát azt a két 
szót is. Jön a harmadik az meg igy kiált fel: „No de ilyet! Minek Írja ki, hogy 
h a l a t ,  mikor a bűze már a szomszéd utcában is elárulja, hogy itt halat árulnak?“ 
A kereskedő kitörülte az utolsó szót is. így járok én is. Kiírok én is akárhányszor 
egy-egy csalogató szép mondatot a boltajtómra s akkor jönnek a minden kákán 
csomót keresők, — de' én nem vitázom velük, hanem kezembe veszem a szivacsot 
és 62 elmúlt tavasznak lehiggadt filozófiájával, sorra törülgetem le a szavakat.

É r d e k l ő d ő k n e k .  Igen, az Országos Ev. Tanítóegyesületnek tagsági díja 
17.000 korona. A választmány november 9-én tartott gyűlésén újból felkéri az 
összes egyházmegyei tanítóegyesületeket, hogy a tagsági pénzeket haladéktalanul 
szedjék be és irányítsák Ki s z e l y  J á n o s  címére Ceglédre. Az Országos egye
sület határozatait természetesen perfektuálni kell, azért kezdjük január 1-én a 
befizetéseket tervezett üdülőházunkra. Havi 10.000 koronáról, két pohár sör áráról 
van szó! Erről nem tudnánk lemondani eszményi célunk érdekében ? Ennek 
feltevésével nem is sértem meg tanítótestvéreimet!

T o l n a y P á l .  Az üdülőházunkra küldött 2,000.000 és lapfenntartásra 
hozzám juttatott 100.000 koronáért fogadd szívből fakadó, hálás köszönetemet!

A t a n í t ó g y ü l é s e k r ő l  szóló tudósítások helyszűke miatt e számból 
kiszorultak. Legközelebb hozzuk.
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Tanterv a 8 osztályú ág. hitv. evang. osz
tatlan és részben osztott elemi népiskola

számára.
Szerkesztették: Krug Lajos, Grieszhaber E. Henrik, Baier János, Knabel

Vilmos és Vágó József.
Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület annak bizonyítékául, 

hogy nemcsak felvetni és termelni tud eszméket, hanem azoknak 
gyakorlati megoldására is törekszik: bizottságot küldött ki a nyolc 
osztályú elemi iskola tantervének elkészítésére. A szerkesztő- 
bizottságnak ezt a munkáját az egyetemes tanügyi bizottság határo
zatából kifolyólag alábbiakban közreadjuk és pedig azért, hogy az 
összes illetékes tényezők tanulmány tárgyává tehessék és észrevé
teleiket e lap szerkesztőjével közölhessék. Megjegyezzük, hogy ez 
a tanterv az e gy-  és k é t  t a n í t ó s  f a l u s i  i s k o l á k  számára 
készült, mivel ezek vannak többségben, de kellő bővítéssel a több- 
tanerős iskolák kivánalmait is kielégítheti.

Vallástan.
A n é p i s k o l a i  v a l l á s  t a n í t á s  c é l j a :  a) hogy a gyer

mek szivében szunnyadó vallásos érzelmeket életre keltse s azokat 
a helyes tárgyra való irányítás által határozatokká tegye, megtisz
títsa és megszentelje; b) hogy az Isten iránt való hálás gyermeki 
szeretettel együtt s annak alapján felébressze és megerősítse a gyer
mek szívében az önzetlen felebaráti szeretetet, mint az összes tár
sadalmi erények forrását.

A n é p i s k o l a i  v a l l á s t a n í t á s  t á r g y a i :  1. bibliai
történetek; 2. káté; 3. egyháztörténet; 4. imádságok; 5. egyházi 
énekek; 6. bibliaolvasás és bibliaismertetés.

1. Bibliai történetek.
A bibliai történetek tanításának általános célja az, hogy általok 

a gyermekekkel megismertessük, megvilágosítsuk, megismertessük 
és elsajátíttassuk a főbb vallási és valláserkölcsi igazságokat.

Különös célja pedig az, hogy áttekintő, világos képet nyújtsanak 
am a vallásos igazságra nézve, hogy az Isten a világ mindenható 
teremtője, jóságos gondviselője és nekünk szerető atyánk; Jézus 
Krisztusnak pedig az emberiség megváltója és az eszményi ősképé
nek a megtestesítője.

A n é p i s k o l a i  v a l l á s t a n í t á s  t a n a n y a g a .
I. o s z t á 1 y. 1. A világ teremtése (röviden). 2. Ádám és Éva 

az Édenkertben. 3. Józsefet eladják testvérei. 4. Dávid és Goliath.
5. Jézus születése. 6. A napkeleti bölcsek. 7. A tizenkétéves Jézus 
a templomban. 8. Jézus a gyermekek barátja. 9. Jézus halála. 
10, Jézus feltámadása.

II. o s z t á l y .  1. A világ teremtése (részletesen). 2. Ádám és 
Éva az Édenkertben (bűnbeesés). 3. Ábrahám Kánaánba költözik. 
4, Ábrahám és Lót, 5. Az Úr látogatása Ábrahámnál, 6. Sodorna
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és Gomora pusztulása. 7. Jézus születése. 8. A napkeleti bölcsek.
9. A tízenkétéves Jézus a templomban. 10. Jézus a gyermekek 
barátja. 11. Jézus 5000 embert megelégít, 12. A kánai mennyegző. 
13. Jézus halála. 14. Jézus feltámadása.

III. o s z t á l y .  1. Ábrahám történetének összefoglalása. 2. Izsák 
története. 3. Ézsau és Jákob. 4. Jákob Lábánnál, 5. Jákob haza
térése. 6. József eladatása. 7. József Potiphárnál, 8. József fel- 
magasztalása. 9. Jézus születése. 10. Jézus megkereszteláse. 
11, Jézus megkísérlése. 12. A nagy halászat. 13. Jézus és a tanít
ványok. 14. Jézus megtanítja tanítványait imádkozni.

IV. o s  z t á l  y. 1. Józsefről tanultak összefoglalása. 2. József 
testvéreinek első útja Egyptomba. 3. József testvéreinek második 
útja. 4. Jákob és fiai átköltöznek Egyptomba. 5. Jákob és József 
búcsuvétele és halála. 6. Mózes születése. 7. Mózes menekülése.
8. Mózes elhivatása, 9. A magvetőről. 10-. Az irgalmas szamaritánus,
11. A naini ifjú feltámasztása. 12. Jézus bevonulása Jeruzsálembe. 
13. Az utolsó vacsora. 14. Jézus a Gethsemane-kertben. 15. Jézus 
a főpapi bíróság előtt. 16. Péter és Judás. 17, Jézus Pilátus előtt. 
18. Jézus megfeszíttetése. 19. Jézus a Golgothán. 20. Jézus elteme
tése és feltámadása.

V. o s z t á 1 y. 1. Mózesről tanultak összefoglalása. 2. Mózes 
Pharaó előtt, a zsidó nép kivonulása. 3. Átkelés a Vörös tengeren. 
4. Törvényadás. 5. Az aranyborjú imádása. 6. Józsua és Kánaán 
elfoglalása. 7. Gedeon. 8. Éli és Sámuel. 9. Jézus élettörténetének 
összefoglalása. 10. Jézus és a samáriai asszony. 11. A kapernaumi 
százados. 12. Példázatok a konkolyról, az elrejtett kincsről és 
gyöngyről. 13. Jézus lecsendesíti a tengert. 14. Mária és Mártha. 
15. Zakaeus.

VI. o s z t á l y .  1, Saul király. 2. Saul megvetése. 3. Dávid és 
Jonafhán. 4. Dávid üldöztetése. Saul halála. 5. Dávid mint ural
kodó. 6. Dávid bűnbeesése és bűnbánata. 7. Absolom. 8. Salamon 
király. 9. Éliás prophéta. 10. Jézus élettörténetének áttekintése.
11. Jézus gyógyítja a siketnémát, a vakot, a kiütésest. 12. A tékozló 
fiúról. 13. A gazdagról és Lázárról. 14. A királyi mennyegzőről. 
15. A farizeus és publikánus, 16. A tálentomokról. 17. A haszon
talan szolgáról. 18. Lázár feltámasztása. 19. Pünkösd. 20. Pál meg
térése.

VII. —VIII. o s z t á l y .  A bibliatörténeti tanítást átveszi a bib
liaolvasás és bibliaismertetés, mellyel kapcsolatban a tanultakat 
rendszeres összefoglalás és áttekintés által ismételjük, felfrissítjük 
és megrögzítjük.

2. Bíblíaísmertetés és bibliaolvasás.
A bibliaismertetés és bibliaolvasás célja az, hogy a gyermekek 

az Élet könyvét részleteiben is alaposan megismerjék, megszeres
sék, annak tartalmát és nagy jelentőségét felismerjék és szívükbe 
vésve, aszerint éljenek.

T a n a n y a g a :
IV.—VI. o s z t á l y .  A rendelkezésre álló időhöz mérten a bib

liatörténeti órákon röviden, nagy általánosságban megismertetjük a
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gyermekekkel a Bibliát s arra törekszünk, hogy úgy az ó-, mint az 
újtestamentom könyveinek neveit és sorrendjét jól elsajátítsák, 
hogy képesek legyenek egyes szentírási szakaszokat ügyesen és 
gyorsan felkeresni. Az ezen osztályokban előforduló bibliatörténe- 
teket felkerestetjük és olvastatjuk.

VII. o s z t á l y .  Rövidebben ismertetjük az ószövetség törté
neti, tanítói és prophétai könyveit. Részleltesen az újszövetség tör
téneti könyveit. Olvasása és tárgyalása a főünnepi és vasárnapi 
evangéliumoknak, amennyire a rendelkezésre álló idő engedi. Hi
tünk igazságait támogató s az életben vigaszt, bátorítást nyújtó 
válogatott szentírási helyek, bölcs mondások értelmezése és könyv 
nélküli elmondása.

VIII. o s z t á l y .  Részletesen ismertetendők az újszövetség tör
téneti, tanítói és prophétai könyvei, az epistolák keletkezése, az 
apostolok utazásai. Olvasása és tárgyalása a főünnepi és vasárnapi 
epistoláknak, amennyire a rendelkezésre álló idő lehetővé teszi. 
Válogatott szentírási helyek, bölcs mondások rövid értelmezése és 
könyv nélküli elmondása. Keresztyén egyházi esztendő.

3. Káté.
A kátétanításnak célja megismertetni és megéreztetni azt, hogy 

az ágostai hitvallású evangélikus keresztyénnek mit kell hinnie, mi
képen kell cselekednie és miképen kell ápolnia az Istennel való kö
zösség életét.

T a n a n y a g a :
Dr. Luther Márton kis kátéja a következő felosztással:

I.—II. o s z t á l y .  A tízparancsolat begyakorlása Luther ma
gyarázata nélkül. A parancsolatok rövid, könnyen érthető magya
rázata, értelmezése a korhoz mérten.

III. o s z t á l y .  A tízparancsolat szövegének begyakorlása 
Luther magyarázatával együtt, A korhoz és a gyermekek felfogá
sához mért tárgyalás és rövid értelmezés.

IV. o s z t á l y .  Az apostoli hitvallás szövegének begyakorlása 
Luther magyarázatával együtt. A szövegnek rövid értelmezése és 
tárgyalása, amennyire a gyermekek felfogó képessége ezen a fokon 
engedi és a megértés szükségessé teszi.

V. o s z t á 1 y. A tízparancsolat részletes tárgyalása,
VI. o s z t á l y .  Az apostoli hitvallás részletes tárgyalása. A 

tízparancsolatról tanultak ismétlése.
VII. o s z t á l y .  A tízparancsolatról és az apostoli hitvallásról 

tanultak rövid áttekintése. A Miatyánk Luther magyarázatával 
részletesen tárgyalva.

VIII. o s z t á l y .  A tízparancsolat, az apostoli hitvallás és Mi
atyánk rövid áttekintése. A keresztség és úrvacsora részletes tá r
gyalása. Választó tanok és hitvallási íratok ismertetése.

4. Egyháztörténet.
Az egyháztörténet tanításának didaktikai célja az, hogy a nö

vendékek megismerjék evangélikus egyházunk törcéneténeK 
eseményeit, múltját, jelenét és tiszteletreméltó nagy alakjait. Etni- 
kai célja pedig az, hogy a növendékekben keresztyén evangélikus
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öntudatot ébresszen és önzetlen, önfeláldozó szeretetet hőn szere
tett evangélikus egyházunk és annak minden egyes intézménye, 
valamint hálás, kegyeletes tiszteletet protestáns egyházunk nagyjai 
és mártírjai iránt.

T a n a n y a g a :
Az általános és magyar reformáció a következő felosztással:

V. o s z t á l y .  1. Jézus és az apostolok. 2. A keresztyén egy
ház megalapítása. 3. Az első keresztyének' élete. 4. A keresztyének 
üldöztetése különös részletességgel. 5. Nagy Konstantin és a ke- 
resztyénség felvirágzása. 6. A mohamedán vallás megalapítása.
7. A keresztyén egyház romlása. 8. Wald Péter. 9. Wiklef János.
10. Húsz János, 11. Savonarola Jeromos.

VI. o s z t á l y .  1, Az V. osztály anyagának rendszeres, átte
kintő összefoglalása. 2. Luther Márton élete mint tanuló, szerzetes 
és tanár, 3, Luther egyházjavító munkája: a 95 tétel. 4. A lipcsei 
vita. 5. Luther Wormsban, 6. Luther a Wartburgban. 7, A refor
máció elterjedése Németországban. 8. Luther munkássága, családi 
élete, halála. 9. A speyeri és augsburgi birodalmi gyűlések. 10. A 
30 éves háború, Gusztáv Adolf, 11. Zvingli Ulrik és Kálvin János, 
12, A reformáció elterjedése Európában,

VII. o s z t á l y .  1. Az általános reformáció rendszeres és á t
tekintő összefoglalása. 2. A keresztyénség elterjedése, 3. A refor
máció elterjedése hazánkban. 4. Honi reformátorok és azok mun
kája. 5. A reformáció főúri pártfogói. 6. A protestánsok külön
válása. 7. A protestánsok szomorú sorsa hazánkban; az üldözések 
különösen részletesen. 8. A bécsi, nikolsburgi és linci béke. 9. A 
pozsonyi és eperjesi vértörvényszék. 10. A protestánsok sorsa 
Mária Terézia és III. Károly alatt. 11. Evangélikus egyházi élet az 
üldöztetések idején.

VIII. o s z t á l y ,  1. Az általános reformáció rendszeres, átte
kintő, rövid összefoglalása. 2. A magyarhoni reformációról addig 
tanultak rendszeres, áttekintő ismétlése. 3. II. József türelmi rend- 
delete. 4. II, Lipót és az 1791, évi 26. törvénycikk. 5. Az 1843—1844. 
évi törvény. 6. Az 1848. évi törvény. 7. Evangélikus egyházunk 
sorsa az 1848—1849-iki szabadságharc után. 8. Az 1868. évi 53. 
törvénycikk. 9. A magyar evangélikus egyház alkotmánya és szer
vezete. 10. A magyar evangélikus egyház jótékony intézményei.
11. Áttekintő összefoglalása. 12. Evangélikus egyházi élet a jelenben.

5. Imádságok. Egyházi énekek.
Az imádságok és egyházi énekek tanításának célja: a) hogy a 

gyermekek lelkében vallásos érzelmeket és gondolatokat ébresz- 
szünk és közelebb vigyük őket az Istenhez és a Megváltóhoz; 
b) hogy szivüket és elméjüket fogékonnyá tegyük a vallás szent 
eszményeinek befogadására, s ilyen módon befolyást gyakoroljunk 
akaratuk tiszta és nemes elhatározásaira; c) hogy a gyermekeket 
bevezessük velük a gyülekezet életébe, érzelmi és gondolatvilágába.
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T a n a n y a g a :
Imádságok.

I- "ly* o s z t á l y .  Rövidebb iskolai, esti, reggeli, étkezés előtti 
és utáni imádságok. Istenhez, szülőkhöz, embertársainkhoz, termé
szethez való viszonyunkat feltüntető valláserkölcsi versikék. A 
Miatyánk.

V. —VIII. o s z t á l y .  Különféle alkalmi imák. Luther reggeli 
és estvéli imája. Valláserkölcsi költemények.

Énekek,
I. o s z t á l y  (5—6 hangterjedelemmel). 1, Ébredj fel óh te én 

szívem . . .  2. Keresztyének . . .  3. Jézus Istennek báránya . . .  4. Ad
junk hálát az Ú rnak ... 5. Jer, dicsérjük I s te n t...  6. Bizony, meg- 
lészen az idő.

II. o s z t á l y .  1. Dicsőség mennyben Is tennek ... 2. Örülj mi 
szívünk . . .  3. Óh Istenem . . .  4. Szívem keserűségét. . .  5. Szívem 
szerint Úristen . . .  6. A nap immár elenyészett. . .  7. Áldott az egek 
Ur a . . .  8. Dicsérd Istent keresztyénség. . .  9. Krisztus ártatlan 
bárány . . .

III. o s z t á l y  (5—7 hangterjedelemmel). 1. A pünkösdnek jeles 
napján . . .  2. Dicsértessék Uram . . .  3. Az Istennek jó tetszése .. . 
4. Mint Isten akarja, légyen . . .  5. Jövel Szentlélek, Isten . . .  6. Uram 
Jézus fordulj hozzánk . 7. Mi Urunk s édes Atyánk . . .  8. Jézus, ki 
bűnös lelkem et. . .  9. Bűnösök hozzád kiáltunk . . .  10. Az én Iste
nemben ,. . 11. Jézus Krisztus én é le tem .,, 12. Széked eleibe jö
vök . . .  13. Mennynek, földnek teremtője . . .  14. Magasztallak én Té
ged . . .  15. Tenéked Uram hálát adok . . .  16. Most nyugosznak az 
erdők . ..

IV. o s z t á l y  (5—7 hangterjedelemmel). 1. Dicsérlek Uram 
tégedet... 2. Isten, óh szent Isten . . .  3. Látod Isten s szíveinket. . . 
4. Uram hallgass meg az én Ínségemben . . .  5. Mire bánkódol, óh te 
én szívem ... 6. Jertek hozzám, Krisztus m ondja... 7. Te benned 
bízom én Istenem . . .  8. Én lelkem mire csüggedsz e l . . . 9. Elég im
már . . .  10. Jer, temessük el a te s te t. . .  11. Uram Jézus, én tudom 
jó l. . ,  12 Krisztus, A tyaistennek. . .  13. A próféták megmondot
ták . . .  14. Óh siralom . . .

V o s z t á l y  (7—8 hangterjedelemmel). 1. Küldé az Úr Isten . . .
2. Mennyből jövök most hozzátok . . .  3. Krisztus Urunknak áldott 
születésén . . .  4. Jézus Krisztus dicsértessél. . .  5. Ez esztendőt meg
áldjad . . .  6. Ha bűneim sebhednek . . .  7. Szerelmes Jézus, vájjon . . .
8. E szomorú napo t. . .  9. Él Krisztus, hát mit bánkódol. . .  10. Jövel 
Szentlélek Ú risten ... 11. Dicsőült helyeken ... 12. Istentől el nem 
állok . . .  13. Ki csak Istenre dolgát hagyja (A-moll). 14. Ki csak 
Istenre dolgát hagyja (A-dur). 15. Az Úr gondot v isel. . .

VI. o s z t á l y  (8 hangterjedelemmel). 1. Minden e földön csak 
elmúlandó. . .  2. Tündöklő hajnali csillag. . .  3. Kegyes Jézus, itt 
vagyunk . . .  4, Erős vár a mi Istenünk . . .  6. Midőn mi végső Ínség
ben . . .  7. Előtted állok drága Jézusom . . .  8. Óh én bűnös, jaj mit 
te g y e k ... 9. Uram, rosszul cselekedtem ... 10. Teljes minden éle
temben . . .  11. Készítsd magad, kedves lélek . . .  12. Krisztus, te vagy
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életem . . .  13. Szívem szerint kívánom . . .  14. Elég immár . . . 15. El
végeztem életem et. . .  16. Minden ember csak halandó . . .  17. Örök
ké, óh mennydörgő szó . . .

VII, o s z t á l y  (8—9 hangterjedelemmel). 1, Hozzád fohászko
dom . . .  2. Az éj im érkezik . . .  3. A nap elment, óh Jézus, maradj 
velem . . .  4. Jézus, sebeidnek mélye . . .  5, Jézus, szenvedésedről. .,
6. Krisztus adaték halálra . . .  7. Feltetszett gyönyörű napunk. . .  
8, Isten, óh szent Is ten . . .  9. Miatyánk ki vagy mennyekben. . .
10. Dicsérd én lelkem a dicsőségnek nagy k irá ly á t... 11, Óh mily 
nagy az Isten jósága . . .  12. Mind jó, amit Isten tészen . . .  13. Mint 
a szép hives p a tak ra . . .  14. Te világ szép ékessége . . .  15. Isten fel
séges adománya. ..

VIII. o s z t á l y .  1. A keresztyénségben . . .  2, Jézus én bizodal
mám . . .  3. Jehova, csak neked éneklek . . .  4. Hogyne dicsérném az 
Is ten t. . .  9. Ádám siralmas esete . . .  10. Jézust el nem bocsátom .. .
11, Eljött hozzánk az üdvösség... 12. Az én időm mint a szép 
nyár . . .  13. Már búcsút veszek tőled . . .  14. Istenfélők, mely boldo
gok vagytok . . .  15. Vigyázzatok, azt kiáltják . ,.

Magyar nyelv.
Tancél:

A gyermek természetes kifejezési ösztönének az irányban való 
fejlesztése, hogy gondolatait és érzelmeit nemcsak a szülői házban 
nyert szókinccsel és tájszólásban, hanem alaposabb nyelvkinccsel 
és íróink által művelt nyelven szóban és írásban szabatosan ki tudja 
fejezni; az élőszó és az olvasmány megértése, hogy a gyermek 
íróinknak és nagy költőinknek a gyermek fejlettségéhez mért mű
veiben foglalt gondolatait felfogja és érzelmeit átérezze, az értékes 
olvasmányokat megkedvelje, élvezni tudja és azokat a ponyva- 
irodalom fércmunkáitól önállóan megkülönböztethesse; a családi 
élet és az iskolai nevelés áthidalása és a nemzet szellemi életébe 
való bekapcsolása, a nemzeti együttérzés érzelmeinek fejlesztése; 
az otthon, a szülőföld, a nép és a haza önzetlen megszerettetése; 
a vallásos és erkölcsi alapon nyugvó nemzeti műveltség elemeinek 
biztosítása; végül biztosság a helyesírás és az írásjelek alkalma
zásánál.

I. o s z t á l y .  Heti 10 óra.
B e s z é d -  é s  é r t e l e m g y a k o r l a t o k .  1. A gyermek já

tékai. 2. A szülői ház, annak berendezése, állatai, növényei, a kert, 
a család, a foglalkozás, 3. Az iskola és berendézése. 4. Az emberi 
test részei és a ruházat. 5. Az idő és annak beosztása. 6. Gyermek
versek és mesék.

O l v a s á s  é s  í r á s .  1. A nyomtatott és írott betűk ismerte
tése, szótagolva való olvasás, szavak és egyszerű puszta mondatok 
másolása és tollbamondás után írása, egyszerű puszta mondatok 
önálló szerkesztése. 2. Rövid olvasmányok és mesék tartalmának 
könnyed elmondása. 3, A pont, a vessző, felkiáltójel, kérdőjel és 
nagy betű használata, a mássalhangzó kettőzése.
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II. o s z t á l y .  Heti 10 óra.
B e s z é d -  é s  é r t e l e m g y a k o r l a t o k .  1. A játékszerek 

anyaga és azok készítési módja. 2. A község belső területe: utcái, 
terei, nevezetesebb épületei, az iparosok, a tisztviselők, az őster
melők. 3, A község külterülete: szántóföld, rét, legelő, erdő, homok
bánya. 4. A község területén élő hasznos és kártékony növények és 
állatok. 5. Az évszakok és ünnepek, az időjárás. 6. A pénzegy
ségek egy pengőig.

O l v a s á s .  Folyékony és értelmes olvasás begyakorlása. Az 
olvasmányok tárgyköre megfeleljen a beszéd- és értelemgyakorla
toknak. Felveendők azonkívül magyar népmesék, népdalok, köz
mondások, költemények és imádságok,

í r á s ,  f o g a l m a z á s  és  n y e l v t a n .  A beszéd- és érte
lemgyakorlatokból vett rövid, legfeljebb egy bővítményes mondatok 
tollbamondása és önálló szerkesztése. Kéthetenként iskolai írás
beli dolgozat, előzetes megbeszélés után és annak javítása. Alany 
és állítmány, főnév és ige megismerése, biztonság az írásjelek hasz
nálatánál,

III. o s z t á l y .  Heti 8 óra.
B e s z é d -  é s  é r t e l e m g y a k o r l a t o k .  1. A világtájak.

2. A tanterem és iskolaépület, a szomszédos házak, az utca, a köz
ség ismertetésének ismétlése és vázlatos rajzolása. 3. A községi 
szervezet: bíró, jegyző, esküdtek, orvos, gyógyszertár, kórház, sze
gényház, pénzintézet és egyletek, 4. A község külterülete: síkság, 
domb, hegy, vízrendszer, utak és azok vázlatos rajzolása. 5. Szom
szédos községek és a járás. 6, A lakosság eredete, a vidék törté
nelme, foglalkozási ágak. 7. Szekér, kocsi, kerékpár, vasút, hajó, 
repülőgép, telefon és távíró. 8. A vásár, kereskedelem és pénz. 9. A 
megye; annak beosztása és közigazgatása. 10. Nemzeti ünnepek. 
11. A helyes életmód és védekezések a betegségek ellen. 12. Hossz-, 
ür- és súlymérték.

O l v a s á s .  A folyékony és értelmes olvasás teljes elsajátítása, 
természetes hanghordozás és a szünetek kellő betartása. Az olvas
mányok tárgyköre megfeleljen a beszéd- és értelemgyakorlatoknak. 
Felveendők azonkívül a nemzeti hősmondák, íróinknak a nép életé
ből vett elbeszélései és költeményei.

í r á s ,  f o g a l m a z á s  és  n y e l v t a n .  A bővített mondat 
és annak részei, a beszédrészek. Nyomtatott szöveg hibamentes má
solása. Hetenként megbeszélés után egy írásbeli dolgozat, a beszéd- 
és értelemgyakorlatok tárgyköréből. Havonta egyszer egy tetszés
szerinti állat, tárgy vagy élmény önálló leírása egyszerű bővített 
mondatokban,

IV. o s z t á l y .  Heti 6 óra.
B e s z é d -  és  é r t e l e m g y a k o r l a t o k .  1. A megye la

kossága nyelv, vallás és foglalkozás szerint, 2, A megye állat-, nö
vény- és árványvilága. 3. Állattenyésztés, föld- és kertművelés, 
növény- és állatvédelem. 4. A város és annak intézményei. 5. Az 
égitestek és természeti tünemények, időjárás, 7. Magyarország tör
ténelme nagy uralkodói idejében vázlatosan. 7, Népdalok, mondák
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és regék. 8. A méter, 9. A lakás tisztántartása. 10. Óvakodjunk a 
szeszes italoktól. 11. A csecsemőápolás. 12. Fertőző betegségek.

O l v a s á s .  Az értelmes olvasás teljes kifejlesztése, az olva
sottaknak megértése és szabad elmondása. Az olvasmányok tárgy
köre ugyanaz mint a beszéd- és értelemgyakorlatoknál.

í r á s ,  f o g a l m a z á s  és  n y e l v t a n .  Egyvonalas füzetben 
a folyóírás gyakoroltatása. Hetenként egy iskolai dolgozat, a be
széd- és értelemgyakorlatok tárgyköréből, megbeszélés után. Olvas
mányok tartalmának önálló leírása. Rövid levél. Mondat és beszéd
részek, névszók és igék ragozása, szóképzés.

V.—VI. o z t á 1 y. Heiti 5 óra.
B e s z é d -  és  é r t e l e m g y a k o r l a t o k .  Mint külön tan

tárgy már nem szerepelnek; az összes tantárgyakból elsajátítandó is
meretek nyelvtanilag helyes, szabatos elmondása és megértése érendő 
el, E cél elérésére a fogalmak és ismeretek alapos magyarázata, 
összehasonlítása és szemléltetése, a szó- és mondatképzés megér
tése, valamint bő szókincs elsajátítása szükséges. Gépies emlézés, 
költemények kivételével, kerülendő.

O l v a s á s .  Szép olvasás és költemények szép előadása. Nép
leírások. Történelmi olvasmányok. Művészien megirt rajzok a 
családi és vallásos élet köréből. Útleírások. Természetrajzi, termé- 
szettani, technikai, művelődéstörténeti és egészségügyi olvasmá
nyok.

í r á s ,  f o g a l m a z á s  és  n y e l v t a n .  Levél és egyszerű 
polgári ügyiratok, nyomtatványok és beadványok kitöltése. Meg
figyelések, élmények önálló leírása. Naplóírás. Szótárhasználat 
helyesírási hibák kiküszöbölésére. Jellegzetes egyéni kézírás elsa
játítása, az olvashatóság és szabályos vonások kikötésével. Képzők 
és ragok. Összetett mondatok, idézet. Hetenként egy házi és egy 
iskolai dolgozat.

VII.—VIII. o s z t á l y .  Heti 5 óra.
B e s z é d -  és  é r t e l e m g y a k o r l a t o k .  Már nem tan

tárgy, de a beszédnek mindig az élő irodalmi nyelvhez kell alkal
mazkodnia. A hangsúly és hanghordozás természetes, mesterkélt
ség nélküli elsajátítása. A hétköznapi beszédnél a teljes mondat nem 
feltétlenül szükséges, a beszéd amellett könnyed és érthető legyen.

O l v a s á s .  Szép olvasás és szép előadás. Népmesék, nép
regék, mondák, anekdoták, történelmi életképek, prózai és költői 
leírásokban, Művésziesen leírt elbeszélések a mindennapi életből, 
faluról, városról, szülőföldről, hazáról, találmányokról és felfedezé
sekről. Egyfelvonásos színdarabok. Nevesebb íróink és művészeink 
élettöténete és művei.

í r á s ,  f o g a l m a z á s  é s  n y e l v t a n .  Kényesebb polgári 
ügyiratok, mint kötelezvény, elismervény, váltómegbízás, végrende
let stb. Kigondolt mese vagy élmény leírása. Kirándulás vagy uta
zás leírása. Párbeszéd szerkesztése. Alá- és mellérendelt monda
tok, körmondatok. A prózai és költői nyelv. Álló és fekvő írás, 
rondírás, stilizált betűk. Hetenként egy házi és egy iskolai dolgozat.
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Honisme.
Tancél.

honisme keltse fel a gyermekben a természet iránti szeretetet 
eS-iérí f t et Aa ^ rsa< â m̂  ̂ iránt. A kiindulás pontja a hon, a
szülőföld. A gyermekek azért tervszerű irányítás mellett megfigye
lik a házi, a társadalmi és gazdasági élet folyását és állapotát, meg
ismernek egyes, helyileg könnyen elérhető állat- és növénytipust és 
a váltakozó évszakok természeti tüneményeit s megtanulnak ezek
ről egyszerű alakban nemcsak szóban és írásban, hanem rajzilag is 
jelentést tenni. Ezeken a szám- és térbeli fogalmak is érzékelteten- 
dők. A hon, a szülőföld nevezetességei és múltjának gondos meg
figyelés ate kerülnek és a jelenre való folytonos vonatkoztatással a 
történelmi fejlődés iránti érzéket felkeltetjük. A gyermek értse meg 
az őt körülvevő világnak minden jelenségét, hogy alkalmilag majd 
a távolfekvő és idegen iránt is érdeklődjék.

Tanfeladatok.
1. é s  2. é v f o l y a m .

Rávezetés a természetben és emberi életben előforduló legegy
szerűbb dolgok és események megfigyelésére! azon világban, mely a 
gyermekhez legközelebb esik (a szülői ház, az iskola, a legszűkebb 
értelemben vett haza). Ennek a korfokozatnak megfelelő, legfonto
sabb kifejezési alakoknak ápolása. Jelentéstétel, elbeszélés, ének, 
alakítás, kivágás, hajtogatás, festés, rajzolás, számolvasás, mérés, 
becslés és mindezeknek előmozdítását célzó tanulmányi kirándulá
sok rendezése, lehetőségek szerint.

3. é v f o l y a m .
A szülőhely és legközelebbi környezete. Az emberek élet

folyása a helységben. Munkájuk, munkahelyük, munkaeszközük és 
különböző munkaágazatok jelentősége a szülőföld közélete tekinte
tében. Földrajzi szemlélet, amit a szülőhely nyújt. A tanterem, az 
iskolaépület és legközelebbi környezete terveinek megértése, rajzo
lása és a földrajzi jelek megértése a szülőhely térképén. Egyszerű 
mondák és történelmi hagyományok a szülőföldről. A szülőföld 
állat-, növény- és ásványvilága és időjárási tünetei (éghajlat). A 
tanítást (az évszakok és egyéb helyi körülmények tekintetbevételé
vel) az iskolában megállapított terv szerint végrehajtott kirándulá
sok kisérik.

Földrajz.
4.—8. t a n f o l y a m .

Tancél.
A szükebb értelemben vett szülőföldnek ismerete. Magyaror

szág és az elszakított területek földrajza. Európa és a többi föld
részek megismerése és kiemelése ama közös vonásoknak, melyek az 
idegen területek és hazánk között kimutathatók, A föld mint égi test.
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Ennek megfigyelések által történt megértése. Tiszta tér- és számbeli 
képzetek földrajzi viszonyokról. Földrajzi nevek és számok egy bizo
nyos alaptörzsének beemléltetése. Összehasonlításra alkalmas egy
ségek. Térkép (lehetőleg speciális térképek és telekrajzok) olvasása 
és terepen való felhasználása.

Alapelvek,
1. A szükebb értelemben vett szülőföld (szülőhely) a tanításnak 

és földrajznak középpontja. A szükebb haza megismerése alapján ér
zékeltetjük a szülőföld földrajzi viszonyát a hazához és a nagy világ
hoz. A szülőhelyről szerzett ismeretek és szemléletek adják meg 
annak lehetőségét, hogy idegen területekkel összehasonlíthassuk.

2. Súlyt kell helyezni a biztosan felismerhető és tudományosan 
is meghatározott kölcsönhatásra (Wechselbeziehungen), mely szerint 
a talaj, az éghajlat és természeti életre, másrészt pedig az emberi 
élet szempontjából értékkel bírnak.

3. A munka alapelve a földrajztanításban kifejezsére jut: a szü
lőhely egének állandó megfigyelése, az időjárási tünetek, a szülőhely 
földjének, az állat- és növényvilág, megfigyelő jegyzetek készítése, 
földrajzi helyeknek domborművű vagy területi előállítása, a földrajzi 
tartalomnak kidolgozása térképekből, képekből, olvasmányokból és 
ehhez hasonlók által. Különösen a földrajzi alapfogalmakat kell a 
természetből vett példákon, tipikus szemléltető eszközökön érthe
tőbbé tenni.

4. A földrajztanítást az összes fokozatokon végig megállapított 
tervezet szerint tanulmányi kirándulások, melyek folyamán önként 
kínálkozik alkalom annak megértésére, hogy a föld felülete és an
nak felépítése egymással viszonyban állanak.

5. Az ország földrajzi tárgyalásának kiinduló pontját mindig a 
természetes földrajzi egység képezi, A politikai tárgyalás kiegészíti 
ezt. A zárt magyar területek mint kultúrális és nemzeti egységek 
tárgyalandók.

6. A csillagászati földrajz eleinte csak a tényleges megfigyelé
sek alapján szerzett megismerésekre szorítkozik és ezen tapaszta
lati anyag alapján igyekszik arra a megértésre rávezetni, hogy a 
föld égi test.

7. A térképnek kisebbített mérték és különféle célokat szolgáló 
változatos alak szerinti megértése lényeges alkatrésze és feladata 
a földrajzi oktatásnak. A tér- és számérzék kiképzésére, földrajzi 
fekvések meghatározása és mérése különféle mértékkel állandóan 
gyakorlandó.

8. Ezen munkaalkalmak és munkaelvek alkalmazása mellett 
azonban — ha a tanítás úgy kívánja — a tanítónak friss, összefüggő 
előadása sem mellőzhető.

Tanfeladatok,
Több (két-három) évi váltakozó rendszer mellett.

1. E l s ő  é v i  a n y a g .
A szükebb értelemben vett szülőhely és szülőföld. Magyaror

szág nagy vonásokban. A legfontosabb földrajzi fogalmak szemlé
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lése a szükebb szülőföldön és magyarázó előadás a szülőföldről ké
pek, reliefek, profilok, térképek, vázlatok — mint a leírás segédesz
közei — alapján.

Bevezetés térképek és tervek léptékeinek megértéséhez. A 
hazát ábrázoló térképnek megértése a valódi földterületnek össze
hasonlításával, rokozatos bevezetés a szülőföld és Magyarország 
térképeinek megértéséhez.

A szülőföld egén látható tünetek megfigyelése, feljegyzése és 
áttekintő összefoglalása.

2. M á s o d i k  é v i  a n y a g .
A szükebb hazából kiindulva Magyarországnak alapos megis

merése, tekintettel annak gazdasági életére is. Középeurópának 
országai, a hazánkhoz való viszonyok különös kiemelésével.

Előzetes megismerkedés Európa térképével és a Földközi ten
ger körül fekvő országokkal, az egyes országok behatóbb tárgya
lása nélkül. (Hasonlítsuk össze a történelem ez évre vonatkozó tan
tervével!)

Új alapfogalmaknak a tárgyalás folyamán különös figyel
met kell szentelni. Bevezetés, tervek és térképek léptékeinek meg
értéséhez és lehetőleg a különleges és túristatérképek, valamint 
atlasztérképek, tereprajzok olvasásához. Előkészítés a földteke és 
a térkép fokhálózatának megértéséhez. A napi és évi jelenségek 
honi égen.

3. H a r m a d i k  é v i  a n y a g .
A szükebb hazából kiindulva áttekintő tárgyalása Magyaror

szágnak, Európának, A többi földrészek országai és népei. Ä föld 
felosztása a világhatalmak között. Magyarország helyzete a világ
forgalomban és világkereskedelemben. Forgalmi térképek. A kül
föld magyarjai. Nyelvi térkép.

A legfontosabb földrajzi fogalmak szemlélete a szülőföldön, ta
nulmányi kirándulások alkalmával.

Bevezetés a lépték megértéséhez és a haza térképeinek olvasá
sához mérten, a legkisebb lépték szerint készült térképek olvasásáig 
a fentebbi anyagcsoportosítás keretében.

A napi és évi tüneteknek megfigyelése a szülőföld egén. Ezen 
jelenségek megértése Európa többi országainál is. A földteke és 
térkép fokhálózata. A megfigyelések anyagának összefoglalása, áb
rázolása vázlatokban és tabellákban.

Megjegyzések.
A tanítást mindig széles szemléleti alapokra kell fektetni. Az 

anyag kiválasztásánál a tipikus vidékre, országrészre és az elet 
szükségleteire különös tekintettel legyünk,

A leíró módszer inkább a kezdetnél, az összehasonlítva - meg
állapító (idegen területek összehasonlítása országunkkal), inkább a 
váltakozás végén (utolsó évében) alkalmazandó. De csak egyes ösz- 
szefüggéseknek a megértésére kell törekednünk. Bonyolult vagy 
kevésbé észszerű kölcsönös vonatkozások az egyes földrajzi fakto
rok között elhagyandók. Inkább azok a jelenségek, melyeknek meg
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figyelése és megmérése hozzáférhető, továbbá a térbeli összefüggé
sek tárgyalandók. A hazai földnél való huzamosabb időzés és a foly
tonos kiindulás a hazai földből a váltakozó rendszer többi fokoza
taiban csak elősegíti az átmenetet lassanként az érzéki felfogásból, 
az elmebeli feldolgozáshoz.

Sok esetben szükséges lesz hosszabb időn át egy bizonyos ta
gozatot használni, anélkül, hogy az előadás sémává válnék. Tago
zatra csak akkor szabad áttérni, ha a növendékek ezen pontok se
gítségével már képesek egy tájékot kezelni, míg végül a szabadabb 
alakulás is lehetővé válik.

Hogy a tanulók érdeklődése felkeltessék, gyakrabban valami 
újsághír vagy napikérdés választható a földrajztanítás kiindulási 
pontjául.

A legnagyobb súly helyezendő tanítás közben az útleírásokra 
és tájismertetésekre.

Hogy pedig a legfontosabb földrajzi alapfogalmakat a természet 
szemlélete alapján sajátítsák el a tanulók és hogy a szabadban tájé
kozódni tanuljanak, továbbá távolságokat mérni és területeket be
csülni és összehasonlítani tudjanak, azért tervszerű tanulmányi ki
rándulások szükségesek.

A kézzel való foglalkoztatást is minél többször kell a tanításba 
belevinni. A térképet a természettel és a tájképekkel való gyakori 
összehasonlításokkal, a homok- vagy agyagformálásokkal, térkép- 
vázlatokkal és a térképeken való utaztatással kell mélyíteni.

Amennyire csak lehetséges, a külön tárgyalt tájakat kultúr- 
képek által nagyobb földrajzi egységekké kell összefoglalni.

Az ókor történelmének tárgyalása előtt ajánlatos a Földközi 
tenger országainak áttekintő tárgyalása.

Történelem.
(4—8 t a n f o 1 y a m.)

Tancél:
A történelmi oktatás a tanulóban történelmi érdeklődést kelt

sen történelmi események iránt, ébresszen benne továbbá megértést 
az általános történelmi fejlődés, kivált a magyar nép történelme és 
sajátságai iránt, mélyítse a nép és haza szeretetét és nevelje a tanít
ványt az állam derék polgárává és képesítse a nyilvános életben 
való értelmes részvételére.

Alapelvek.
1. A történelemtanítás tervszerűen az alsó fokozat honisme ok

tatásához kapcsolódik.
2, Ahol csak lehet, figyelemmel kell kisérni az elmúlt idők ese

ményeinek nyomait, ezekhez szinte hozzá kell fűzni tanítványunkat, 
de másrészt a jelent sem szabad figyelmen kívül hagyni és kivált a 
legközelebb fekvő viszonyokat kell, kölcsönös tisztázás céljából, 
tekintetbe venni.
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3. Fontosabb, ha tipikus fejlődési fokozatoknak életteljes néze
teit közvetítjük, mintsem a nevek és számok felhalmozásával felü
letes és hiányos tudásra törekszünk.

4. A történelemtanítás csak akkor éri el célját, ha a tényisme
retnek legszükségesebb mértékét erős keretek közé szorítva, biztos 
tulajdonként közvetítjük.

5. Jelentős férfiak és asszonyok életéből vett és nevelési szem
pontból értékes vonások, a tanítás alatt megfelelően értékesítendők.

6. A történelmi oktatás megfelelő történelmi forrásmunkák, 
történelmi mesterművek egyes részeinek szorgalmas olvasása elis
mert jó képek és költemények, valamint történelmi emlékművek 
által élénkítendő. (Az emlékművek védelme.)

7. A tanítás a népek kiengesztelődése szellemében folyjon, 
melynek célja szabad, történelmüket önmaguk meghatározó népek 
egyetértő összeműködése.

Tanfeladatok.
A) H á r o m é v i  v á l t a k o z á s .

1. El j ső é v f o l y a m .
1. Előkészítés.
2. Szülőföldünknek (szülőhelyünknek) története. Szülőföldünk 

a rómaiak idején. Az ősmagyarok. Magyar ősmondák. Magyar is
tenek. A hősök mondaköre.

3. Hazánk a népvándorlás idején. Az itt lakó népek. A hunok. 
Az avarok. A rómaiak kultúrmunkája.

Lokalpatriotismus ápolása.
2. M á s o d i k  é v f o l y a m .

1. Előkészítés.
2. A Földközi tenger országainak kultúrkörzete, mint lakóhelye 

történelmileg jelentékeny népeknek. (Lásd az ezen évre kitűzött 
földrajzot!) Egyes képek az egyptomiak és rómaiak történelméből.

3. A honfoglalás. A fejedelmek kora. A királyság megalapítása. 
Az Árpádházi királyok. Hazánk ebben a korszakban. Telepítések. 
A földbirtok uralma. Gazdasági üzem. A jobbágyság. A parasztok 
rendje. Az iparosok. A zárdák.

4. Várak és városok alapítása. A lovagok kora. Az udvari kul
túra. Keresztes hadjáratok.

3. H a r m a d i k  é v f o l y a m .
1. Előkészítés.
2. A felfedezések és feltalálások korszaka.
3. A reformáció és következményei. A reformáció hazánkban. 

Ellenreformáció.
4. A törökháborúk és török hódoltság.
5. A pragmatika szankció.
6. Mária Terézia és II. József korszaka.
7. A nemzeti öntudat ébredése.
8. A francia forradalom és annak hatása nemzetünkre.
9. Szabadságharcunk.



174

10. Állami és kultúrálís fejlődésünk 1918-ig. 1848. A magyar
alkotmány fejlődése, A világháború és következményei. Haladás 
szellemi és anyagi kultúrális téren.

11. A magyar királyság. Jelen alkotmányunk és közigazgatá
sunk Államunk viszonya a mostani nagyhatalmakhoz.

B) K é t é v i  v á l t a k o z á s .

1. E l s ő  é v f o l y a m .
1. Előkészítés.
2. Valami a szülőhely legkorábbi történetéből. Az ősmagyarok. 

Ős magyar mondák.
3. Egyes képek az egyptomiak, görögök és rómaiak történetéből.
4. Hazánk a népvándorláskor és a középkorban. (A magyarok 

vándorlása. Honfoglalás. Birtokuralom és gazdasági üzem. A pa
rasztrend. Az iparosság. A zárdák.)

5. Várak és városok. (Keresztes hadjáratok, A lovagkor. Vásá
rok és városok. A kereskedelmi osztály.)

Lokalpatriotismus ápolása!
2. M á s o d i k  é v f o l y a m ,

1. Előkészítés.
2. A felfedezések és feltalálások korszaka.
3. A reformáció és következményei. Ellenreformáció.
4. Háborúk a törökökkel. Harcok a szabadságért és vallássza

badságért,
5. A pragmatika szankció.
6. A kurucok és II; Rákóczi Ferenc.
7. Kultúrális áramlatok Maria Terézia és II. József korszakában,
8. A francia forradalom és annak hatása Magyarországra.
9. Függetlenségünkért vívott harcunk 1848—1849-ben. Állami 

és kultúrális fejlődésünk 1918-ig. A magyar alkotmány a vérszerző
déstől napjainkig. A világháború és következményei. Haladás szel
lemi és anyagilag kultúrális téren.

10. Amagyar királyság. Jelen alkotmányunk és közigazgatá
sunk. Államunk viszonya a mostani nagyhatalmakhoz.

Megjegyzések.
A falusi népiskola alsó fokozata a történelmi fejlődés megérté

sét azzal készíti elő, hogy a tanulóval a szülőhely múltjának emlí- 
tésreméltó eseményeit észrevéteti és a jelen időre vonatkoztatni ta
nítja. A kronologikus egymásutánt még e fokozat sem tartja be. A 
történelmi anyag ott lesz beékelve, ahol a haladó össztanítás azt 
szakszerűleg lehetővé teszi.

Ezzel az előkészítő munkával tehát a feltételek még nem adat
tak meg, amelyek megengedik, hogy közvetlenül összefüggő krono
logikus tanmenetet álltísunk össze.

Hogy az előbbi munkához a történelmi tanítás helyes módon hoz- 
zákapcsoltassék, ezt a bizonyos előkészítő iskolázást folytatni kell, 
és pedig olyan értelemben, hogy a szülőhely történelmi anyagának 
szemléletéhez hozzászoktatott tanítvány minél biztosabban arra ké-
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pesíttessék, hogy a szülőhely történelmét felfogásában összefüggő 
egységnek lássa,

A szülőhelyen előforduló változásokból kiindúlva, amelyeket 
a gyermekek közvetlen tapasztalásból vagy hallomásból ismernek, 
rövid visszatekintő előadásban a szülőhely történelmének képét ösz- 
szes változásaival egészen az őskorig domborítja ki, (ősök kora, va
lami lovagvár vagy emlékek a rómaiak idejéből szolgáltatnak 
támpontúl. És ezeknek megértése őskori leletekkel elősegítendő. 
(Múzeumban, esetleg képek által.)

Ehhez sorakoznak a történelmi képek a szülőhely legfiatalabb 
koráról; őseink Nimródig; életük ismertetése nagy vonásokban. Ké
sőbb: miben hittek és mit meséltek maguk között? A magyar mitho- 
lógia és hősmondák.

Ezzel kényszer nélkül elérjük, hogy a gyermekek a hazai és a 
magyar elemet előtérbe helyezik; megértik a történelem korszakait 
és időérzéket szereznek, megértik a kor szinének lényegét, megértik 
a honi történetnek összefüggését népük történetével; az előkészítést 
szolgáló mondaanyagnak értékelését, annak veszedelme nélkül, hogy 
ez csupán idő- és térbeli tölteléknek tekintessék, hanem már ezen 
anyagot is a történelmi világba helyezi, mely körülveszi.

Ezt az előiskoláztatást az újonnan fellépő gyermekek kedvéért 
a felváltás második évében, sőt harmadik évében is gyakorolni kell. 
Itt aztán idősebb gyermekek is segédkezhetnek, miáltal a tananya
got maguk is felfrissítik. Az a fontos, hogy a Földközi tenger orszá
gainak áttekintése a földrajz-történelmi tájékozódás célját szolgálja. 
Ennek a földrajzi oktatásból folyó térképismeret alapján kell tör
ténnie. A tanító idevágó képek és leírások segítségével pl. rámutat 
egy földterületre (országra) és megjegyzi: Itt régente egy nép lakott, 
mely piramisokat és szfinkszeket alkotott (bemutatja a képeket) és 
amely ilyen szinü volt (bemutatja a képet). Ez az egypíomi nép volt. 
Itt meg olyan nép lakott ugyanabban az időben, mely kőbaltával 
vagy kőhegyü dárdával nekiment a medvének. Ennek az áttekintés
nek gyakran kell leperegnie, hogy a tanuló azon népek egykorúsá- 
gának és egymásmellettiségének tudatára jusson és emellett érvé
nyesülni kell a feszült érdeklődés paedagógiai momentumának is.

Az előadás alakja lassanként a történelmi képekből összefüggő 
történelmi tanítássá módosúl, amely mellett módszertanilag arra kell 
ügyelni, hogy miként fejlődött a történelmi tudomány a megtörtént
nek túlnyomóan egyéni pszychológiai feldolgozása (személyiségek
nek előtérbe lépése, események elbeszélése) helyett inkább szociál- 
pszychológiai felfogássá (állapotok, kultúrtörténetek). Noha a 11- 14 
éves gyermekeknek elsősorban mégis csak a legnevezetesebb törté
nelmi személyiségekkel és eseményekkel kell megismerkednie, az 
anyag kiválasztásánál azért már itt is a kultúrtörténeti célra is te
kintettel kell lenni. Ebből következik, hogy a történelmi oktatás 
csak olyan hadi eseményeknek és olyan uralkodó személyiségeknek 
méltatására terjedhet ki, akiknek csakugyan történelmi és emberi 
súlyuk van s hogy csak olyan anyagnak kiválasztása engedhető meg, 
mely kultúrértékek felderítésére szolgálhat. Nem uralkodók zárt 
évszámsorozatára van szükség, hanem jól megfontolt, egy-egy pe
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riódus fejlődési menetét feltüntető adatösszeállítás legyen kerete va
lamely korszaknak. És minél takarékosabbak vagyunk az adatok 
kiválasztásánál és minél könnyebbé tesszük azoknak megértését, 
annál inkább nyernek mint epokajelzők jelentőségükben.

Minden év végén rövid áttekintést (időtáblát) kell nyújtani, 
hogy a felváltó rendszer ellenére is a kronologikus lefolyásról tiszta 
képet nyerjen a tanuló.

A polgári jogok tárgyalásánál (a második és harmadik felváltás
nál) nem szabad csak berendezésünk és nyilvános életünk külsősé
geinek leírására szorítkoznunk, hanem ezeket a berendezéseket, 
mint életteljes és életfelfogásunkra fontos alakulatokat kell feltün
tetni. Hogy ezt elérhessük, olyan tényezőkből kell kiindulnunk, 
melyeket a tanuló az életből kifolyólag megért és amelyek megfelelő 
alkalmakkor a közös élet alapszükségleteit elébe tárják és a nyil
vános berendezéseket olyan eszközöknek tekintik, melyeknek fel
adata szükségleteinek kielégítése.

így nyilvános berendezéseink célja, rendeltetése mindjobban ki
domborodik és az egyesek felelősségérzete a közösséggel szemben 
felébred és ápolásban részesül.

Természetrajz és természettan.
IV,—VIII. o s z t á l y .

Tancél:
Ismerjék meg a gyermekek az őket környező hazai természeti 

tárgyakat, azok életét, szerkezetét és egymáshoz való viszonyát, 
hogy így a természet gazdag tárházába alapos betekintést nyerjenek. 
Eközben a megfigyelőképesség és a megíigyelteknek sokoldalú áb
rázolása is gyakoroltassák. Felkeltendő a természeti tárgyak rend
szerbefoglalása iránti érzék anélkül, hogy ez főcélt képezzen. Min
den tanítás ébressze és ápolja a gyermekben a természet iránti örö
met és szeretetet. Az emberi test szerkezetének, szerveinek és ezek 
életfolyamatainak megismerése fejleszti az egészség okszerű fenn
tartásának érzékét.

Természettan.
Gyermeki tapasztalatok és foglalkozások alapján irányított 

megfigyelések és egyszerű iskolai kísérletek segítségével fizikai té
nyek s ezáltal fizikai törvények megismerése.

Úgy a természetrajz és vegytan, mint pedig a természettannál 
a gyakorlati ismeretekre fektetendő a fősúly.

Tanfeladatok.
Természetrajz és vegytan.

Ama óriási anyagból, melyet a hazai természet egész éven át 
nyújt, csak kevés és jellegzetes nyújtandó, és ez — mindig a tapasz
talatból és szemléletből kiindulva — a lehetőséghez képest behatóan 
tárgyalandó. A hazai állat-, növény- és ásványvilág tárgyalásánál 
idegenek is veendők, még pedig azok elsősorban, melyek az ember
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háztartásában és a természetben fontos szerepet játszanak. Mégis 
kerülendő itt is a sokféle és inkább a meghatározott számú kiválasz
tott alaknak minden oldalú gondos ábrázolása (alakítás, leírás, rajz) 
által képezendő a megfigyelő tehetség és elősegítendő az Ítéletben 
való önállóság. A rendszeres kapcsolatok az iskolaidő végére ha- 
gyandók, amikor is az életnek földi kialakulásáról rövid áttekintés 
nyújtandó. A természetrajztanítás különösen ápolja a gyakorlati te
vékenységet az iskolakertben, és értékes gazdasági ismereteket 
nyújt. (Konyhakerti növények ápolása, gyümölcsfatenyésztés, virág
ápolás, talajművelés, műtrágyaalkalmazás stb.) Minden alkalom és 
hangulat különösen a tanulmányi kirándulások alkalmával arra 
használandó, hogy értelem és érzelem a haza, a természetvédelem 
iránt felkeltessék, a táj- és természetjelenségek iránti szépérzék 
fejlesztessék. A vegytanban megkülönböztetendők oly egyszerű és 
összetett anyagok és megísmertetendők oly vegyi folyamatok, me
lyek a mindennapi életben, a házban, műhelyben és kint a termé
szetben megfigyelhetők. (Rozsdásodás, a tej savanyodása, légzés, 
rothadás, erjedés, a mészégetőben és téglaégetőben végbemenő 
folyamatok.)

A negyedik osztálytól kezdve az emberi test szerkezete és fon
tosabb szerveinek folyamata sajátítandó el az évek során, rámutatva 
állandóan azon körülményekre, melyek a test erősítését és egész
ségének fenntartását előmozdítják. (A tisztaság ápolása, szellőzte
tés, érzékszervek, munka és pihenés, szesz, dohány, sport és játék. 
(Az első segélynyújtásról baleseteknél alkalmilag szólunk. — Lásd 
a testgyakorlatot!)

Természettan.
Ismerjék meg a gyermekek azon eszközöket és előkészületeket 

szerkezet és hatás szerint, melyek a természeti tárgyak előállítása 
és feldolgozása közben a háznál, udvaron, műhelyben és gyárban 
munka közben előfordúlnak, hogy betekintést és értelmet szerezze
nek a megfigyelhető tünemények és azok okozati összefüggése iránt. 
Fizikai tünemények megfigyelendők és magyarázandók. A meg
figyelés, foglalkozás és kísérletezés alkalmával a magyarázat után 
felébredt vágy kielégítendő. A gyermekek által gyaníthatok alapo
san kipróbálandók és a közérvényes a különös tüneményen bemuta
tandó. Fizikai tüneményeknél a hasonnemüek felismerése fokozato
san szabályhoz és törvényhez vezet.

A megfigyelő tehetség fokozatosan fejlesztendő, Szóbeli meg
határozásnál világos és pontos kifejezésre kell törekedni.

Az anyag kiválasztását az egyes szakok kölcsönös viszonya és 
elrendezése irányítja. A tanítás a házban, udvarban és műhelyben 
használatos szerszámokból (kalapács, ásó, eke, henger stb.) és ké
szülékekből (tűzhely, malomkerék, hőmérő, vízvezeték, barométer, 
fújtató, rostáló, szeparátor, szorító stb.) indúl ki. Alkalmazásukból és 
egyes részeinek összeállításából megértik azon szabályokat és tör
vényeket, melyek a hő, a mechanika, a mágnesség, fény, hang és vil
lamosságnál előfordúlnak és így a tanultak gyakorlati alkalmazása 
is figyelembe vétetik.



Tananyag meghatározás 3 évi váltakozással.
í. E 1 s ő é v i  a n y a g .

Természetrajz.
Az évközben kínálkozó jelenségek közül különösen a hazai em

lősök és madarak, virágos növények egyszerűbb virágszerkezettel 
és néhány, a szükebb és tágabb haza területén előforduló ásvány 
tárgyalandó. Az emberi test tagozatának áttekintése. Egészségtani 
szabályok. Különféle kerti munkák.

Természettan,
A ház-, udvar- és iparban előforduló munkálatokkal kapcsolat

ban tárgyak és felületek méretnek; gyakorlandó továbbá a hossz- és 
távbecslés és elsajátítandó a köbmérés kisebb testeken (üres testek: 
doboz és tömör testek: tégla). Mérésnél ismertetendő a mérleg és 
súlyíétel és megvizsgálandó a súly különböző testeken, úgyszintén 
a térnagyság változása melegszállítás által. Figyelendő a víz kör
forgása. Testek halmazállapot szerint csoportosítandók. Megfigyel
te le k :  nap, víz és időjárás és ezen megfigyelések megrögzíttetnek. 
Lerakodások. A villám.

2. M á s o d i k  é v i  a n y a g .
Természetrajz.

A hazai állat- és növénytipusok kapcsán a külföldiek is tárgyal
tatnak mindama gerincesek figyelembevételével, melyeknél a nö
vény- és állatvilág természetes egymásra utaltsága megfigyelhető. 
A belföldi vizek növény- és állatvilága a könnyen megfigyelhető je
lenségeken tárgyalandó. A kövek közül legalább a gránit, homokkő 
és hazai kőzetek; ásványok közül a kvarc, földpát, csillám, gránát, 
drágakövek és ércek fordúljanak elő az anyagtervezeten annak 
megállapításával, hogy vannak egyszerű és összetett testek. A lég
köri levegő és annak hatása az összetett testekre és elemekre.

Megfigyelése saját testüknek mozgás és pihenés közben, hogy ez
által közelebbi ismeretet nyerjenek a testalkatra nézve és a leg
fontosabbat: a belső szervek elhelyezését, munkakörét és épségben 
tartását illetőleg, hozzákapcsolva egyúttal az érzékszervek ápolá
sát is.

Kerti munkák és kísérletek.
Természettan.

A házépítésről: tégla és kövek, homok és kavics; a vakolat. 
Feszítő rúd, kalapács, vakoló-kanál és csiga. A konyhában: hőnye
rés, hőállapot, hőmérő, a víz és melegség (gőz); hősugárzás, hő
források.

Az időjárás: nap és szél, nap és víz, lecsapolások, a barométer, 
a levegő mint test.

A nap: fény és hő, napsugarak, árnyékterület, fogyatkozások, 
síktükör, szórt fény. Gyújtólencse, nagyítóüveg; színes fény, a szi
várvány.
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A vasútról: A gőz mint munkaerő, sínek, fék, hajlított pályák. 
Harangütés, hanghullám, visszhang, villamos csengő, villamos áram; 
a villamosság mint munkaerő.

A patak: a víz esik, munkát végez (malomkerekek); különböző 
testek viszonya a vízhez (úszás, oldás); a fürdés.

Iránytű, mágnespatkó, mágnessarkok.
Munka a házban és mezőn: erő, ellenállás és ezek nagysága,

3. H a r m a d i k  é v i  a n y a g .
Természetrajz.

Az erdővilágból a csupaszmagvuak és spórás növények, to
vábbá az izeit, a puhatestü és ázalékállaíok fontosabb képviselői. 
Kiemelendő a gombáknak az emberhez és többi élőlényekhez való 
viszonya (romlás, rothadás). A tengerek növény- és állatvilága gon
dos kiválasztás alapján alkalmat ad új növény- és állattörzsek meg
ismerésére. Végül át lehet térni az élők áttekintő csoportosítására.

A kövek és ércek közül kiemelendők: a kősó, mészpát (korall- 
mész), gipsz, iszap, lerakodások, agyagkövek, pala és kőszén, fő
képen pedig azok keletkezése és átváltozása.

Bevezetés vegyi folyamatok megértéséhez. Az érzékszervek al
kata, működése, azok edzése és sérülései; sebkezeiés és ragályos 
betegségek, különösen a tüdővész elleni védekezés. Az emberi test 
szerkezete és munkája röviden, összefoglalva tárgyalandó az egész
ség fenntartásához szükséges következtetésekkel. (Élelmiszerhami
sítások, alkohol, dohány.)

Kerti munkák és különféle kísérletek.
Természettan.

1. Gépek és szerszámok: a mérlegrúd, hinta, emelő (fogó és 
olló), emelőrúd, felhuzógép, hajtókerék, kés, ásó, eke, fúró és csavar 
(felhasználás, mozgás, erőköltség, baszonhajtás, egyensúly).

2. Tér legyőzése: futás, kerékpár, kocsi, vasút és hajó (különféle 
mozgások, ellenállások, súly, a mozgás áttétele, a mozgás megsem
misítése, gépies munka, súlypont). Víz és szél mozgása, esés, hajtás, 
lövedék mozgása (munkaképesség, sebesség és anyag, röppálya, 
központi mozgás). Lámpás, a csillagzat fénye, víztükör, lencsék, 
távcső, mikroszkóp (a fény sebessége és eltérítése). Fény és szín; a 
szivárvány.

3. A természeti erők az ember szolgálatában: a levegő súlya és 
nyomása, barométerfélék (fajsúly, sűrűség, hatóerő). Szél, szélnyo
más (röpkerék a gyermeknél, szélmotor). Vízoszlop, fenéknyomás, 
turbina. Hőerőgépek: gőzgépek, autók, repülőgépek (égésmotorok, 
erőköltségek, haszon). A villamoscsengő (a villamosság előállítása, 
áram, vezető, ellenállás, a villamos áram hatása, veszély). Elektro
mos motorok, dinámók. Távíró, telefon, drótnélküli távíró, rádió. 
Elektromos és vegyi kapcsolatok, a napfény hatása.

Megjegyzések.
A természetrajztanítás szorosan illeszkedik a gyermek tapasz

talataihoz és az alsóbb osztályokban tanultakhoz és a honi termé-
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szelnek okszerű megfigyeléséhez vezetvén, megérti annak alakjait 
és jelenségeit. Eközben a tananyagot nemcsak leíró, hanem magya
rázó mód által mélyítjük. A tanév folyamán azonban csak a termé
szetes módon kínálkozó magyarázatok jöhetnek figyelembe és így 
biztosan érvényesülnek. Ugyanezért e fokon — mint előfeltétele az 
értelemíanításnak — a természeti tárgyak külső szerkezetének fel
fogása különös értéket jelent alakok, tervszerű rajzok és összeha
sonlító leírás által,

A rendszertannak tanítói fontosságával és nevelő értékével az 
egyes jelenségeknek tervszerű felsorakoztatásánál és elrendezésé
nél számolni kell.

A természetrajzra szánt idő szigorúan megköveteli, hogy a tan
anyagot a lehetőségig megszorítsuk, hogy azt az iskolában a gyer
mekek emlékező tehetségének túlterhelése és veszedelmes mohóság 
nélkül is alaposan feldolgozhassuk.

Ezen célból tanácsos minden osztály számára — a honi állaí- 
és növényvilág alapul vételével — egy jól átgondolt csoportját az 
ismerősebb állat- és növényvilágnak felállítani, melyek aztán a folyó 
tanévben az alapos tárgyalás anyagát képezik. Megfelelő számú, 
gondosan előkészített kirándulások tartandók, amikor is azok a 
helyszínen megfigyelhetők legyenek. Emellett minden alkalom és 
hangulat felhasználandó arra, hogy az értelem és az érzelem a hon 
és a természet iránti védelemre felkeltessék. Másfajta állat- és nö
vényfajoknál, melyek jelentőségüknél fogva szintén nem mellőzhe
tők, de amelyek behatóbb tárgyalására időnk nincsen, meg kell elé
gednünk azok felemlítésével s módot kell találnunk arra, hogy a 
gyermekek egyszerű úton azok alakjait emlékökbe véssék. (Pl. ki
tesszük őket szemléltető szekrénybe.) A tananyag felosztása évsza
kok szerint történjék, úgy, hogy pl. az őszi hónapok is a botanizá- 
lásnak szentelhetők legyenek.

A természetrajztanítás elsősorban munkaoktatás legyen. Alap
ját az okszerű és tervszerű cselekvés és a közvetlen megfigyelések 
képezik; azért egyszerűbb kísérletek növényekkel és talajjal, az is
kolakertben vagy földön való munka, növényeknek gyűjtése s azok 
elrendezése biológiai szempontok szerint elengedhetetlen kellékei 
az oktatásnak. A kertben való munkák a leányoknál különösen vi
rágok és konyhakerti növények termesztéséből álljon; míg a fiúk 
inkább a talajművelés fontosságát, trágyázását és a gyümölcsfate
nyésztést ismerjék meg. Állat- és növényvédelem. Utalás természet
emlékművekre.

Ügyeljen a tanító az összes osztályokban, hogy a tanórákon 
megfigyelések eszközöltessenek (ábrázolások, alakítások, rajzok, le
írások, némely munka az iskolakertben, állat- és növényápolás és a 
tanulók próbája is ide tartozik), hogy a puszta közlés helyébe gyak
ran a gyermekek öntevékenysége (keresése) lép. Ahol csak lehet
séges, ne feledkezzünk meg a többi tárgyakkal (számtan, mértan, 
földrajz, rajz) való kapcsolásról sem.

Az egészségtan ne legyen a tanulók számára holmi orvostudo
mány kisebb kiadásban, hanem a korfokozatnak megfelelően — ta
pasztalatokon és egyszerű magyarázatokon alapuló — megértése
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annak, hogyan kell egészségesen élnünk. Kapcsolása a testi neve
lésről szóló tantervnek.

Vegytan és ásványtan.
Az anyag óriási terjedelme, a rendelkezésre álló idő roppant 

rövidsége feltétlenül megkövetelik, hogy a tananyag kiválasztásá
nál épen csak a legszükségesebbre szorítkozzunk. Elsősorban a 
mindennapi élet jön számításba. Nevezetesen kerülendő minden kö
rülmények között, hogy a gyermekek olyan egyes részletek emléke- 
zetszerü elsajátítására bírassanak, melyek többé vagy kevésbé össze 
sem függnek. Kerülni kell képletek alkalmazását, úgyszintén az ás
ványok kristályalakjainak behatóbb ismertetését.

Ahol csak lehetséges, a gyermek sejtéseinek és véleményei
nek engedjünk helyet, világosítsuk őket fel élénk eszmecsere által 
s ösztönözzük őket öntevékenységre, önkeresésre és öntalálásra.

A kísérlet a vegytantanításnak legfontosabb alapja, nemcsak a 
szervetlen, hanem a szerves vegytanban is ápolandó és lehetőleg 
egyszerűen, a gyermekekkel való előzetes megbeszélés után történ
jék. Elegendők kísérletek próbacsövekben. Éppen így történhetik 
a tananyag feldolgozása az összes tanulók öntevékenységével.

Az első oktatásnak — mint minden értelmes gyermekoktatás
nak — a gyermekek által a házban, iskolában, otthonban, műhely
ben, mezőn, erdőn megismert valóságból kiindulva, az ott nyert ta
pasztalatok felhasználásával oly tárgyakat és jelenségeket kell a 
gyermekekkel megismertetni (pl. hőmérő, higanyoszlop emelkedése 
és sülyedése, hintajáték), melyek fizikailag tanulságosak és hozzá a 
fokozatnak megfelelő magyarázatot nyújtanak, miután a gyermeki 
sejtések és vélemények által érvényességükre nézve megvizsgál
tattak. A soronkénti egyformaságok és összefüggések által szerzett 
ismeretek a későbbi osztályokban (VII.—VIII.) szabályhoz és tör
vényhez vezetnek.

Ezen iskolaévek főképen a technikai berendezések és azok 
fizikai alapjának megértésével fognak foglalkozni. Kísérleteken 
szerzett régebbi tapasztalatok és új megfigyelések, melyek szabályo
kat és törvényeket ismertetnek, felhasználandók arra, hogy bonyo- 
lúltabb készülékek szerkezetét és működését is megmagyarázzuk. 
Emellett a tanító tudni fogja, hogy ezen a fokon szó sem lehet a 
fizika elméleti alapjának lerakásához, még a legegyszerűbb alakban 
sem, miután úgy a felfogó képesség, mint pedig a gyermekek szük
séges lelki részvétele hiányzik. A saját tapasztalatuk, valamint az em
beri munka és leleményességének műveibe nyert betekintés alapján 
a gyermekek fizikai megfigyelőképességre nevelhetők.

Emellett azonban magában az anyagban rejlő rendszer a szak
avatott tanító kezében sok helyen érvényre fog jutni és kellő elő
készítés mellett biztosan ki fogja fejteni képzőérzékét, mert az itten 
adott, de magában véve összekuszált anyag bőségébe a valóságban 
is látható és érezhető rendet és áttekintést hoz,



Számtan és mértan.
Tancél.

A mindennapi életben előforduló számításokban és mérésekben 
való jártasság, a tanulóknak fegyelmezett, rendszeres gondolkodásra 
való szoktatása.

Módszer:
a) Lehetőleg mindent sokaldalúan szemléltetni s csak azután 

elvont számokkal számolni.
b) Egyszerűről, könnyűről az összetettre és nehezebbre té

rünk át.
c) Csak való, a gyermek környezetéből vett gyakorlati példák 

alkalmazása engedhető meg.
d) Még a ÍV.—VIII. osztályban is minden számtanórának egy

negyedrésze fejszámolásra fordítandó.
e) Elvont szabályokat sem a számtanban, sem a mértanban ne 

tanítsunk.
f) A mértani sikok pontos rajzolására, a mértani testek pontos 

készítésére nagy gondot fordítsunk.
Tanfeladatok.
I. o s z t á l y .

1—20-ig a négy alapművelet fejben; mértékek ismertetése.
II. o s z t á l y .

1—100-ig a négy alapművelet fejben; mértékek ismertetése.
III. o s z t á l y .

1—1000-ig a négy alapművelet; írásbeli összeadás, kivonás, 
szorzás, osztás.

IV. o s z t á l y ,
a) Egy millióig közönséges számokkal a négy alapművelet; mér

tékek, tizedestörtek ismertetése.
b) Mértani alapfogalmak: pont, vonal, szög és mérése.

V. o s z t á 1 y.
a) Egytől több millióig a négy alapművelet tizedestörtekkel, 

időszámítás, mértékek, külföldi pénzek.
b) Négyszögek, háromszögek kerülete, területe.

VI. o s z t á l y .
a) Egytől több millióig egyszerű kettőstétel egyenes és fordított 

viszonylatban, egyszerű kamatszámítás, következtetések, törtek is
mertetése.

b) Sokszögek, kör kerülete, területe.
VII. o s z t á l y .

a) Százalékszámítás, kamatszámítás képletekkel; törtekkel való 
műveletek.

b) Kocka, tégla, gúla, henger, kúp, gömb hálózata, készítése, 
köbtartalma; sikdiszítmények.
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VIII. o s z t á l y .
a) Összetett kettőstétel egyenes és fordított viszonylatban, tá r

saságszabályok, elegyítési szabály, a nyolc év anyagának alapos á t
ismétlése.

b) Kisebbített méret alapján egyszerűbb tárgyak és épületek alap
rajzai, metszetei, helyszini rajzok, földmérés; színezett sikdiszít- 
mények.

A z  I — VIII. o s z t á l y  s z á m t a n - m é r t  a n  t a n a n y a g á n a k  r é s z l e t e z é s e .

í. o s z t á l y .  Heti 6 óra.
Az 1—20-ig terjedő számkörben minden egyes számnak több

oldalú szemléltetése által való ismertetése; a négy alapműveletnek 
előbb tárgyakon, példákon, majd elvontan való gyakorlása; a tanult 
számok olvasása és írása; űr-, súly- és idcmértékek, pénzeink a ta
nult számkörön belül; egyszerű mérések a méterrúddal.

II. o s z t á l y .  Heti 6 óra.
Az 1—100-ig terjedő számkör feldolgozása, mint az első osz

tályban és ugyanazokban a tárgykörökben. A számok olvasása és 
leírása. A szóban megoldott feladatoknak írásban való kijelölése. 
Az egyszeregy fokozatos összeállítása és begyakorlása. Római 
számjegyek olvasása és írása 1—100-ig. Mértékek, mint az első osz
tályban 1—100-ig,

III. o s z t á l y .  Heti 6 óra.
A zl—1000-ig terjedő számkör feldolgozása, mint az I. és II. 

osztályokban. Négy alapművelet írásban. Kivonás elvevéssel és pót
lással. A számok helyi értéke; az egyszeregy (nagyegyszeregy); 
számolás különneivü számokkal. Római számjegyek; mértékek.

IV. o s z t á l y .  Heti 6 óra.
a) Egy millióig közönséges számokkal a négy alapművelet biz

tos begyakorlása; két-három, sőt többjegyü szorzó- vagy osztóval 
való szorzás, vagy osztás. Iskolai számtani dolgozatok készítése, 
közös, együttes kijavítása. A számok helyiértéke, hosszú számok
nak hallás utáni leírása. A tizedestört fogalma, olvasása és leírása, 
a métermértékrendszer felhasználásával.

b) Mértani alapfogalmak: pont, vonal (viszintes, függőleges, 
ferde, egyenes, görbe, párhuzamos, körvonal, kígyó, csiga, tojásdad- 
vonal stb.); vonalak összeadása, kivonása, szögek keletkezése, de
rék-, hegyes-, tompa-, egyenes- és domborúszög. Körző, vonalzó, há
romszög, szögmérő ismertetése; szögek mérése,

V. o s z t á l y .  Heti 4 óra.
a) Egyszerű hármasszabály egyenes és fordított arányban, követ

keztetéssel (egyről többre, többről egyre, többről többre); példák a 
gazdaság köréből, a háztartási cikkek, élelmiszerek, bérek, járandó
ságok, textil áruk köréből veendők. A feladatoknak először fejből 
való kiszámítása. Egyszerű kamatszámítás következtetéssel fejben 
és írásban. A tört fogalma. Valódi, ál- és vegyestört.
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b) Szabályos és szabálytalan sokszögek kerülete, területe- a 
kör kerülete, területe. A körben szabályos 3, 6, 5, 10 stb. szögek 
alakítása.

VI. o s z t á l y .  Heti 4 óra.
a) Kamatszámítás képletekkel év, hó- és napokra; százalékszá

mítás 100-tól, 100-ra és 100-ban, bruttó, tara és nettó kiszámítása. 
Műveletek a törtekkel (átváltoztátás, összeadás, kivonás, szorzás, 
osztás, a legkisebb közös többszörös).

b) Mértani testek: kocka, hasáb, tégla, gúla, kúp, henger, gömb 
keletkezése, fogalma, hálója, köbtartalma. Kartonból mértani testek 
készítése; sikdiszítmények.

VII. és VIII. o s z t á l y .  Heti 4 óra.
a) Összetett hármasszabály egyenes és fordított arányban. Tár

saságszabály, elegyítési szabály (keverékszámítás, átlagos ár kiszá
mítása). Alkuszdíj. bizománydíj, osztalék kiszámítása. Általános is
métlés a négy felső osztály anyagából.

b) Kisebbített méret alapján egyszerűbb tárgyak, pl. szekrény, 
asztal, ablak, láda, vagy kisebb épületeknek, pl. lakóház, tanterem 
alaprajza, metszetei; az udvar, kert, utca, községről helyszini rajzok. 
Szinezett sikdiszítmények (saktáblahálózat, határ nélküli diszít- 
mény, köríves díszítmény, szalagdiszítmény).

Rajz és kézügyesség.
(Fiúk számára.)

Tancél.
A rajz és kézügyesség gyakorlása a valóságon alapuljon. Köny- 

nyen kezelhető anyaggal és eszközökkel a közhasználatban lévő 
tárgyak rajzolása és előállítása legyen a főcél. Hogy a tanuló raj
zoló, mintázó és alkotó készségét fejlesszük, valamint munkakedvét 
emeljük, szükséges a forma- és szinérzék felébresztése, az ízlés ne
mesítése és a kézügyesség gyakorlása. Ne művészeket próbáljunk 
nevelni, hanem a művészet iránt érdeklődő, megértő lelkeket.

Eszközök.
Rajzoláshoz: írón, színes kréta, ecset és toll.
Festéshez: Ecset és vízfesték.
Ollózáshoz: Olló, színes papiros és ragasztószer.
Nyomtatáshoz: Gummi, fa, fakéreg, dugó, burgonya, gesztenye,
Papirhajtogatáshoz: Színes papiros, kés, olló.
Mintázáshoz: Agyag, papiros, fahéj, makk, pléh, drót, fonál stb,

I. o s z t á l y .  Heti 2 óra.
Baba, egyéb játékszerek, ház, bútorok, eszközök stb. a beszéd- 

és értelemgyakorlatoknál megbeszéltek vázlatos rajzolása egyenes 
vonalakkal, valamint ezek mintázása zsebkés és lemezpapiros segít
ségével.
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II. o s z t á l y .  Heti 2 óra.
Az I. osztály anyagának kibővítése egyenes és görbe vonalak 

alkalmazásával. Egyszerű formák (levél, csákó, kendő) papirhajto- 
gatása. Golyó, kifli, perec, betű, számalakok stb. mintázása.

III. o s z t á l y .  Heti 3 óra.
Iskolaépület és szülői ház alaprajza, A vidék vázlatos térképe 

színes Krétával. Körök, tojásalakok és hullámvonalak rajzolása. 
Súlyok, patkó, bútorok, eszközök és egyszerű falevelek rajzolása 
és szinezése krétával. Négyzet, téglalap és háromszögből hajtogat
ható papírminták. Ház, kalap, hajó, levél stb. ollózása és ragasztása 
színes papirosból. Különféle anyagokból játékszerek készítése. Egy
szerű edények mintázása agyagból. A község és határa domborzati 
térképe.

IV. o s z t á l y .  Heti 3 óra.
Térképrajzolás. Tervező rajz egyenes és görbe vonalak kombi

nálásával. Magyar motívumok egyszerű kivitelben, mint: szív, tu
lipán és sujtás. Díszesebb címkék, feliratok és keretezések rajzban. 
Stilizált virág- és levélformák rajzolása és festése ecsettel. Kocka, 
hasáb, henger, persely, könyvtok stb. készítése lemezpapírosból. 
Gyümölcsök mintázása agyagból, valamint szinezése. Egyes vidékek 
domborzati térképének mintázása homokból fali térkép után, Ék, 
faszeg, ostor- és baltanyél, víráglétra faragása. Fonatok madzagból, 
háncsból és kukoricalevélből. Betűminták fordított vésése kéregbe 
vagy dugóba, nyomtatáshoz.

V.—VI. os z t á 1 y. Heti 4 óra.
Díszítő tervezgetések. Betűrajzolás. Magyar díszítmények fes

tése. Használati tárgyak, virágok, állatok rajzolása. Lemezpapiros
ból mértani testek és azok színes papirossal való bevonása. Szem
léltető eszközök készítése a természettanhoz. Fejőszék, fakanál, 
gereblye, orsó, madáretető stb. készítése kézifürész, balta és zseb
kés használatával. Sik lapra helyezett tárgyak mintázása agyagból. 
Pl. cseresznye, borostyánlevél, lepke, bogár stb. Cirok- és nyírfa- 
seprőkötés. Szalmakötél zsupszalmából. Gyümölcsfaoltások.

VII.—VIII. o s z t á l y .  Heti 4 óra.
Természeti tünemények, emberi és állati mozgások vázlatos 

rögzítése színes rajzban. Magyarázó rajzok szerkesztése tanultak 
vagy olvasottakhoz. Gyermekjátékok (babák, állatok, kuglizó ba
bák, bölcső, kocsi stb.) faragása fából és kéregből. Irkafűzés, könyv
kötés. Állatok, gyümölcsök mintázása agyagból. Kosár- és gyékény
fonás. Szövés a házi szövőszéken. Szalmakalapfonat. Gyümölcsfa- 
és szöllőoltások.

Testgyakorlat.
A nevelés célja.

Az akarat felkeltése egészséges testalkat megszerzéséhez, az 
ehhez szükséges szokások és ismertetések közvetítése által. Teljes 
testi munkabírásra való nevelés, a természeti testforma megóvása 
mellett; önuralomra, külső csín és illemszokásokra.
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A testgyakorlatok munkacélja.
Testi arány fejlesztése, amennyire az egyéni hajlam megengedi 

(hajlékonyság, kiegyenlített erő). Képesség testi mutatványokat he
lyesen végezni, azaz erőt kiméivé a természetes mozgástörvény ér
telmében; természetes lélekzés, természetes ülés, járás, állás. Ügyes- 

■ ség, kitartás és gyorsaság a szokásos íestgyakorlatoknál.

Tanfeladat.
6.—9. é l e t k o r i g .

Alakító gyakorlatok és cselekvések gyakorlata a gyermeki moz
gások és játékok alapján és az előadó és kifejező képesség kihasz
nálása, megóvása mellett (munkautánzás, állatalakítás és énekjáté
kok). A törzsnek arányos átképzése különösen figyelembe veendő. 
A cselekvések gyakorlataiból azok, amelyek az anyagcserét előse
gítik (vérkeringés, lélekzés), különösen a gyorsasági gyakorlatok 
(futó játékok) legyenek előnyben. Erő és ügyesség mutatkozik ter
mészetes mértékben a lapdajátéknál, dobós játéknál, karikahajtás
nál, húzó és toló harcoknál, kapaszkodás és mászásnál, akadályon 
át, egyensúlyozó, ugró, szökdécselő gyakorlatoknál.

A mesteri szergyakorlat épen úgy kiválasztja a maga tehetsé
geit, mint a tartam- és erőgyakorlartok.

Hó- és jéggyakorlatok és szánkázás is lehetőség szerint ápo- 
landók.

9,—11. é l e t k o r i g .
Az alakító gyakorlatok elején még játékszint öltenek. A ki

vitelre és pontosságra való követelés mindig fokozható. Hova
tovább az egyszerű, célirányos iskolai formák lesznek alkalmazva, 
melyek az értelmes, tudatos testi kiművelésre fognak vezetni,

A testi és mozgásformák iránti értelem, oktatás más- és önmeg
figyeléssel gondosan ápolandó. A teljesítőképesség nevelésénél ki
zárólag természeti gyakorlatok alkalmazandók. A gyermekek vi
szonylagos nagy teljesítőképességének megfelelőleg ezen a fokon a 
gyorsaság, ügyesség és részben a kitartásban való követelmény fo
kozandó. A játéknál az egyszerű harcjáték legyen előnyben.

Téli gyakorlatok, különösen hó- és jégjátékok és szánkázás. 
Vándorlás vagy három óra hosszáig, egy napi kirándulás folyamán. 
A természetes gyakorlatok. Járás, szaladás, ugrás, emelés, vivés, 
dobás, fogás, húzás, tolás, kapaszkodás, mászás, egyensúlygyakor
latok a játéktéren és a tornateremben, adják a tornaórák főtar
talmát.

Egészségtan: Alkalmi oktatás a tisztálkodásról (bőr-, haj-, kö
röm- és fogápolásról), ruházat, lélekzés és szívműködésről.

11.—14. é l e t k o r i g .
Az alakító gyakorlatok, a tudatos munka továbbvezetése, mely

nél a természetrajznál szerzett embertani ismeretek hatékony segít
séget nyújtanak az emberi testformatanhoz. A testtartás jelentősé
gének kidomborítása, mint az akaratnak és önuralomnak kifejezője.
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Utasítás a testi erőhöz mért munka kiviteléhez és a minden
napi élet teljesítményeihez. Az úszá.s megtanulása szabad úszó
versenyig kivánatos. Gyaloglás, vagy négy óra hosszáig tartó ki
rándulás folyamán. Lehetőleg több napi gyaloglás is; egyszerű 
vándorlásszokásra való nevelés.

Játék, melyben két párt egymással finom szabályokkal játszik. 
Azonkívül tréfás és daljátékok gyakorlandók. Népgyakorlatok, 
Járás, futás, ugrás, mászás, emelés, hordás, húzás, tolás birkózás, 
döfés, ütés, dobás és fogás; egyensúlygyakorlafok; ügyességi és szer
gyakorlatok.

Egészségtan: Táplálék (élvezeti cikkek, alkohol), anyagcsere, 
munkapihenés (alvás), testi gyakorlatok; lakás (tisztogatás, szellő
zés). Az első segély baleseteknél,

-ZViegjegyzéssk:.
A testnevelés fontossága nem valamely készség, ügyesség el

sajátításában rejlik, hanem az össznevelés a testből induljon ki s a 
gyermek tudatosan nevelje, erősítse, fejlessze azt. Az egészségtan 
nem mint külön tantárgy kezeltessék, hanem a gyakorlatokkal kap
csolatban.

A testnek formaképző hatása csak mozgás által lehetséges, nem 
pedig egyes állások, tartások bemutatásával.

Természetes gyakorlatok természetes légzést is követelnek. 
Csak bizonyos légzési zavaroknál kell gondos, előrelátó formagya
korlatokat alkalmazni. A helyes légzéshez való utasítás minden cse
lekvésgyakorlatnál szükséges. A légzés tevékenységének fokozása 
elérendő a vándorlás, úszás, téli gyakorlatok és különféle játékok 
által. A játékok és táncok igazi helye nem a tornaterem, hanem a 
rét; a vándorlás a fiúkkal és leányokkal fesztelenül gyakorlandó.

A vándorlásnál a célszerű, egyszerű ruházat és életmód minden 
kényszer nélkül elérhető és útközben sok hasznos képesség a gyer
mekekkel közölhető: egyszerű tápláló eledelek főzése, a térkép sze
rinti eligazodás, az érzékek gyakorlata, a látás, hallás, megfigyelés 
és célszerű természetvédelem.

A hófutás, korcsolyázás főleg azért is gyakorlandó, hogy télen 
se legyenek a tornateremhez kötve. Sok hegyvidéken ez lesz a leg
természetesebb kiinduló pontja a testnevelésnek.

A játék a gyermek cselekvésformája, azért az egész testnevelés 
a gyermekek ezen játékösztönén alapuljon.

Egészen a tíz éves korig a formáló gyakorlatok még gyermeki 
játékszínbe öltözendők, melyek csak fokozatosan adjanak helyet a 
szigorúbb iskolai fegyelemnek. A játékok a gyermekek szokásainak, 
hajlamainak, képességeinek és a helynek megfelelőleg gondosan le
gyenek megválogatva. A futó- és lapdajátékok a legtermészetesebb 
és legváltozatosabb részei a gyermektornának. A testgyakorlatok
nál az ügyesség és gyorsaság jelentőségében fölötte legyen a tartam 
nak és erőteljesítménynek, amelynek a fejlődő test ártalom nélkül 
ki nem tehető.

Az iskolai torna a fiatalság jókedvétől legyen áthatva, de azért 
az erkölcsös komolyság sohse hiányozzék.
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A játékok rendezésénél és a fegyelmezésnél a gyermekek ide
jében bizonyos önállóságra szoktatandók.

A tornaóra úgy legyen összeállítva, hogy a test összes részei 
foglalkoztatva legyenek és ne egyoldalúlag csak egyes részek, tagok.

Az egymással összeköthető osztályok gyakorlatai lehetőleg a 
szabadban tartassanak, a tornateremben legfeljebb 40 tanulóval.

A testgyakorlatról hosszabb időre vagy véglegesen egyik gyer
mek sem menthető fel, mert még abetegnek is szüksége van cse
kélyebb testgyakorlatra, testnevelésre.

Óraszám kéttanerős iskolában.
I. Alsó fokozat.
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Hadipótlék.
17, 993—1926, VI. ü. o. VKM. rendelet.

A világháborúban hősi halált haltak emlékét már sok helyen 
márványba véste a kegyeletes hála. A nagy háború harcvonalában 
küzdött és életben maradt közalkalmazottak részére 12 havi beiga
zolt frontszolgálat alapján hadipótlékot utaltak ki.

Tizenkettő hónap! Felejthetetlen pillanatok! A hadipótlékot 
már évekkel ezelőtt folyósították az állami, vármegyei alkalmazot
tak minden kategóriájának; azután következtek a községi, izraelita 
és végül a sorban, mint rendesen, a „nem állami“ elemi iskolai taní
tók. Most mireánk is kiterjesztetni óhajtja a kultuszminiszter a hadi
pótlékot, az iskolafenntartók megterhelésével és az egyenlő elbánás 
elvének hangsúlyozásával, A hálás elismerés érzéséből fakadt hadi
pótlék, amikor azt az igényjogosúlt tanító a helyi hatóságtól „kéri“, 
méltatlan és bántó kritikára adhat alkalmat, A helyi hatóságok tag
jai között akadhat olyan is, akinek az önzetlenség és emelkedettebb 
gondolkodás nem a legjellegzetesebb tulajdonsága s így azután lehet 
egy-két olyan eset, hogy csak egy pár, az ügyhöz nem illő megjegy
zés kíséretében adják meg — ha egyáltalán megszavazzák! — a ta
nító részére. Ez esetben azután nem erkölcsi, hanem csupán némi 
anyagi előnyt jelent csak. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
megkereste az egyházi főhatóságokat, hogy a fennhatóságuk alá 
tartozó egyházak a hadipótlékra jogosult tanítóknak az 1925. évi 
július hó 1-ig visszamenőleg fizessék ki a havi 90.000 korona hadi
pótlékot. (Visszamenőleg másfél milliós összeg.) Ezen rendeletet 
megelőzte sok vármegyében a közigazgatási bizottság határozata, 
amelyet az érdekeltekkel a politikai hatóság már közölt is, sőt ok
tóber hó 15-ig felterjesztést kell tenni arról, hogy vájjon az iskola- 
fenntartók haladéktalanul kifizették-e visszamenőleg az igényjogo
sultak részére a hadipótlékot, vagy sem?

így először tehát az elvi nehézségek után némi anyagi késede
lem is lesz majd észlelhető. E súlyos anyagi viszonyok közepette, 
amikor az állami adók nagy százaléka, az egyházi adók még nagyobb 
százaléka kifizetetlen, az iskolafenntartók visszamenő kötelezettsé
get nem tudnak vállalni és még inkább teljesíteni. Tehát még e ké
sedelmes és tetemesen kisebb összegű (az állami és vármegyei stb. 
alkalmazottak már évek óta kapják) hadipótlék tényleges kézhez 
vétele ez úton a legtöbb helyen meg fog hiúsulni. A tanító pedig nem 
sok elmélkedés után konstatálhatja, hogy az egyenlő elbánás elve 
némi rugalmasságot is megtűr ez esetben — kivételesen — a „nem 
állami elemi iskolai tanító“ nem kis kárára! Mert, valljuk meg az 
igazat, hogy tulajdonképen azon adózók megterheléséről van szó, 
akiknek adójából már a felsorolt kategóriák hadipótléka évek óta 
biztosítva van. Miért maradtak ki épen a tanítók? A hazafiúi hála, 
amelyből ezen gondolat megvalósult, egyrészt kitüntetésben kívánta 
részesíteni azokat, akik a nehéz harcok után megmaradtak, más
részt pedig buzdítani a jövőt, hogy a haza még a legnagyobb nélkü
lözések között sem feledkezik meg hű fiairól. Már ez az elgondolás 
is magában hordja azt, hogy ezen kitüntetésnek egységes módon
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kellene történnie, nem pedig helyi hatóságok lassú és szétszórt el
járásával.

Én nem tudom, de lehet, hogy az egyházi főhatóságok késedel
mes intézkedésének egyik oka az lehet, hogy félnek és attól tarta
nak, hogy az egyenlő „elbánás“ elvének alkalmazásával a prece
denssé válható hadipótlékot követni fogja: a kedvezményes gyógy
kezelés, gyógyszer, gyermekágyi segély stb. az iskolafenntartók ál
tal leendő teljesítése.

Roíh Kálmán, Aszód.

A keresztyén egyház rövid története.
Régóta érzett hiányt pótol az a fenti címen most megjelent tan

könyv, melyet M o l n á r  Imre orosházi evang. tanító irt az evang. 
népiskolák V.—VI. osztályai számára. Az eddig ismert és használat
ban levő egyháztörténeti tankönyvek majdnem kizárólag csak szá
raz történetet nyújtanak és igen gyakran nem az elemi népiskolai 
tanulók értelmi színvonalának megfelelő előadásban. Jelen tan
könyvet az egyetemes tanterv és utasítás leggondosabb figyelembe
vételével irta meg a szerző. Nemcsak egyháztörténet, nemcsak szá
raz adathalmaz, hanem olyan hittani és neveléstani eszköz, amely 
kiválóan alkalmas az egyháztörténet ethikai és didaktikai kettős 
céljának megvalósítására. Ez a tankönyv valóban fel tudja kelteni 
és meg tudja szilárdítani a tanulóban azt a meggyőződést, hogy a 
keresztyén vallás a szeretet vallása, igaz vallás, Isten felséges ado
mánya. A jó Isten atyai gondviselése vezérfonalként húzódik végig 
az egész könyvön, hogy felébressze és nevelje a tanulóban és olva
sóban a hála érzését a gondviselő Isten iránt, valamint hitünk és 
hazánk iránt. Megtanít arra, hogy evang. egyházunk és szeretett 
hazánk nekünk drága örökségünk és így mindkettőnek bátor, hü és 
áldozatra kész tagjai legyünk. Ha elértük ezt az ethikai célt, el fog
juk érni ennek eredményeképen a didaktikai célt is: fejlesztjük a 
tanulók történeti érzékét, megismerik egyházunk és hazánk, vala
mint nagyjaink történetét és a múltak alapján megértik a jelent.

Az úgynevezett tanulságok levonása sehol sem erőltetett. Fő
leg a pompás és tömör összefoglalások tartalmazzák azt a tanulsá
got, amelyre szükség van a ktüzött cél elérése végett. Ahol azonban 
a tanulság mesterkéltség nélkül levonható, a figyelmes olvasó meg
találja azt a kisebb szakaszokban is. A könyv a tananyag maximu
mát tartalmazza, de olyan ügyes feldolgozásban, hogy azt egyaránt 
használhatják az osztott és osztatlan iskolák is. A tanítás anyagá
nak az iskolák körülményei szerint történő helyes kiválasztása és 
az összefoglalások felhasználása meg fogja könnyíteni a tanító mun
káját,

A könyv nyelvezete magyaros, gördülékeny, világos és egyszerű, 
de a tárgynak megfelelően mégis szép és lendületes. Kiállítása pedig 
dicséri a nyomdát, ahol készült. Ára meglepően olcsó: 1 pengő 
(12.500 kor.) A könyv megrendelhető a szerzőnél, aki kívánatra 
szivesen küld mutatványpéldányt is. (Molnár Imre evang. tanító, 
Orosháza.)
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Gombáskönyv kezdők részére.
Most ̂ jelent meg S z e m e r e László „Magyar gombáskönyvek 

és képek című szakirodalmi vállalkozásának első kötete. Az egész 
vászonköíéses, díszes kiállítású zsebkönyvben 250 gomba leírása 
mellett több mint 50 gomba színes képét találjuk, melyek közül 25 
levelező-lapokon is megjelent, a képek alatt a gomba vövid leírásá
val. Szerző a lehető legegyszerűbb meghatározó kulcs segítségével 
vezeti be a kezdőt a gombák tömkelegébe, azonkívül külön fejeze
tekben tárgyalja a gombák értékesítését, termesztését, s mindazo
kat az ismereteket, amelyeket a gombakedvelő nagyközönségnek 
tudni célszerű.

A könyv szerző kiadása, kapható: Budapesten, II., Debrői-út 
15. sz. alatt, de beszerezhető a könyvkereskedők által is. Ára tel
jes vászonkötésben 140.000 kor. A „Magyar gombáskönyvek és ké
pek“ 2—4 száma: „Gombáskönyv haladók részére“ cím alatt a Ma
gyarországból ezideig kimutatott kb. 1800 gomba leírását nyújtja. 
Szerző előzetes tájékoztatója szerint mindenik könyv az elsőhöz ha
sonló méretben és kiállításban fog megjelenni.

Beosztásuk a következő: I, A fehérspórás lemezbélésü gombák. 
II. A nem fehérspórás lemezbélésü gombák, III. A nem lemezbélésü 
gombák, (Ezt a kötetet Moesz Gusztáv dr. irja.) Ezeknek a köny
veknek 50 színes képével tehát már 100 gombakép segítségével ha
tározhatjuk majd meg a gombákat. A további (5) kötetek csak szí
nes tápiákból fognak állani, hogy így a további leírásokat mentői 
több színes kép egészítse ki. A levelező-lapok az iskolai oktatásnak 
kiváló segédeszközei lehetnek. A majdani sorozat — kisebb méret
ben — az angol Cooke gombáskönyveihez fog hasonlítani, ha a 
többi könyv is az elsőhöz hasonló ízléses kiállításban lesz majd az 
asztalunkon. Mert ez a könyv nemcsak szakkönyv, de ajándékozási 
célra is alkalmas szép könyv.

Kiss István.
Nagy veszteség érte a nyíregyházi ág. hitv. evang. egyházat 

K i s s  István kántortanító halálával, A galamblelkü embert, az igazi 
tanítótestvért, a mintatanítót s az egyházi zene kiváló művelőjét 
vesztettük el benne. Váratlan halála mindenkit megrendített, mert 
nem volt ember, akit derűs kedélyével, nemes szerénységével, ro
konszenves egyéniségével meg ne hódított volna. Kiss István Rozs
nyón született 1878-ban. Elemi és középiskoláit szülőhelyén, a ta
nítóképző évfolyamait Eperjesen végezte. Oklevelét 1898-ban nyerte. 
Két évi nevelősködés után a nyíregyházi ág. hitv. evang. egyház al
kalmazta tanyai tanítóul. 1910-ben a közp. iskola IV. osztályát 
bízták rá. Betegsége gyógyítása végett Pöstyént, majd Budapesten 
a Pajor-szanatóriumot kereste fel, hol augusztus 13-án meghalt. Te
metése augusztus 16-án Nyíregyházán a közp. iskolából történt az 
evang. tanítók énekkarának részvételével, élén Krecsák László kar
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naggyal. Paulik János ig.-lelkész egyházi beszéde alatt szem nem 
maradt szárazon. A tanítói hivatás eszményi szépségeit s annak igaz 
betöltőjeként állította Kiss István egyéniségét a gyászoló közönség 
elé. Utána Kemény Péter egyházkerületi tanítóegyesületi elnök bú
csúztatta a tantestület, egyházi énekkar és a vármegyei tanítóegye
sület nevében. A koszorúkkal és virággal elborított koporsót több 
száz főre menő közönség kisérte ki utolsó útjára. Mindnyájunk szíve 
vérzett, mert éreztük, nagy a mi veszteségünk. Áldás és béke 
poraira!

November hó 13-án, áldásos életének 82. évében, S a s s József 
nyug. tanítótestvérünk dőlt sírba. Nemcsak egyháza, melynek min
denkor hűséges, odaadó szolgája volt, hanem tanítványainak százai 
is áldják emlékét az igaznak. Legyen édes pihenése a fáradt ván
dornak a hant alatt!

A Vasi Közép Egyházmegyei Tanítóegyesület R ó t h Kálmán el
nökének tiszteletére 40 éves jubileuma alkalmából megható szép 
ünnepélyt rendezett működése helyén, Uraiújfaluban. Ünnepi isten- 
tisztelet vezette be a közgyűlést. Á tanítókból összeállított énekkar 
Somogyi Béla ügyes vezetése alatt két szép kart adott elő művészi 
készséggel. Róth Kálmán azután megható szavakkal búcsúzott az 
egyesülettől, majd Karner Frigyes tartalmas szép beszédben köszön
tötte fel az elnököt és a tagtársak szeretete jeléül ezüst dohány
készletet nyújtott át neki. Zongor Béla esperes magas szárnyalású 
beszédben üdvözölte a jubilánst; Krug Lajos nemcsak mint az or
szágos és dunántúli egyházkerületi tanítóegyesület elnöke, hanem 
mint régi iskolatárs és barát is talált szívbe markoló szavakat. Üd
vözölte azonkívül Dezső Lipót kir. tanfelügyelő, Deák István a vár
megyei tanítóság, Kiss József az alsó soproni tanítóegyesület, Bara
bás István tűzrendészeti felügyelő a Tüzoltószövetség (átadván a 
jubilánsnak tűzrendészeti felügyelővé történt megválasztásának ok
mányát); Kiss Imre jegyző a község, Bercze Sándor dr, a volt tanít
ványok, ifj. Szigethy Sándor felügyelő az iskolaszék és Rónai Gyula 
lelkész pedig az egyházközség részéről. — A volt hálás tanítványok 
egy gyönyörű irószerkészlettel lepték meg tanítójukat.

A közgyűlés azután az iskolateremben folyt tovább. Elnök ál
lásáról lemondott, mivel úgy találta, hogy aktív szolgálatban levő 
kartársnak kellene azt betöltenie, de a közgyűlés nem osztotta el
nökének nézetét és nagy lelkesedéssel újból beleültette az elnöki 
székbe.

Az ünnepélyt 80 teritékü bankett fejezte be, melyen szebbnél- 
szebb felköszöntők hangzottak el.

Tanítói beiktatás. Az orosházi evang. egyház újonnan megvá
lasztott két tanítóját, Orbán János és ifj. Zatykó Mihályt, október 
24-én iktatta hivatalába Kálmán Rezső ig.-lelkész, A nagy lelkese
déssel megválasztott tanítók egyházépítő munkája elé az egyház a 
legnagyobb bizalommal tekint.



Az ev. népiskolák figyelmébe!
A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 

új népiskolai tankönyvei
a vallásos és hazafias nevelés megbecsülhetetlen eszközei. 
Nyomdai kiállításuk a régi iskolakönyvek bántó szürkesé
gével szemben új, művészi irányt jelent a tankönyv kiadás 
terén. Az Evang. Egyet. Tanügyi-B izottság bírálói is 
a legnagyobb elismerés Tiangján említik kiválóságukat

Kérjen tehát mutatványpéldányt
az Egyetemi Nyomda alább felsorolt népisk. tankönyveiből

1. Betűország első virágoskertje
(Úrhegyi —Móra—Voinovich - Szentiványi) ABC könyv 
Eng. szám : 27.111/1926.

2. Betűország második virágoskertje.
E. sz. 35 184/1926.

3. Betüország harmadik virágoskertje.
E. sz. 35.184/1926. Olvasókönyv a népiskola II. és 
III. osztályának. (Ugyanezen szerzőktől.)

4—5. Új olvasókönyv
a népiskolák IV. és VI. osztályának. (Gyulai Á.) 
E. sz. 36.299/1926.

6—8. A magyar nyelv könyve
a népiskolák III., IV., és V.—IV. osztályának. 
(Űrhegyi A.) E. sz. 27.106/1926.

9—10. A magyar, nyelv könyve
az osztatlan népiskolák III.—IV. és V.—VI. osztályának. 
E. sz. 42 446/1926.

Folytatás a következő oldalon.



11—13. Számország.
Számtani és mértani példatár és eredménytár a nép
iskolák III. IV, és V. VI. osztályának. (Stelly Tanfi.) 
E. sz. 37.958/1926.

14—15. Földrajz
a népiskolák IV. és V .- VI. osztályának. (Asztalos Gy.) 
E. sz. 41.408/1926.

16—17. Földrajz
az osztatlan népiskolák IV. és V.—VI. osztályának. 
(Ferenczy I.) E. sz. 35.550/1926.

18—19. A magyar nemzet története. — Állampolgári 
ismeretek.
(Novy F.) E. sz. 36.095/1926. Az osztott népiskolák 
V.—VI. osztályának. Az osztatlan népiskolák V.—VI. 
osztályának.

20. Természettan és vegytan
népiskolák V.—VI. osztályának (Éber R.)
E. sz. 36.095 1926.

21. Természeti és gazdasági alapismeretek
a népiskolák V.—VI. osztályának. (Szuhács J.)
E. sz. 42.490/1926.

22. Egészségtan
a népiskolák V.—VI. osztályának. (Bexhaít Á.)
E. sz. 55.563/926 lila.

23. Énekiskola
a népiskolák III.—IV. és V.—VI. osztályának. (Bar- 
talus—Pataky.) E. sz. 33.652/1914 és 29.395/1913.

24. Nótaország
a népiskolák III., IV. és V.—VI. osztályának. (Szaba
dos B.)

Megrendelhetők a

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
Könyvárudájában, Budapest, Vili.,

Múzeum-kőrút 6 — Gólyavár.
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