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Szerkesztői üzenetek
T. P. Nyíregyháza. A küldeményeket köszönettel vettem. Természe 

tesen sorra kerülnek. Csak hadd jöjjön a többi is. Minden jót!
Iharosberény. A szép megemlékezést legközelebb közreadom.
H. E. Most még nem adhattam neki helyet, de a levélben jelzett cím 

alatt meg fog jelenni; lehet, hogy már a márciusi számban.
Lord Rothermere emlékművének leleplezése Sopronban. Több hely

ről érkezett érdeklődésre röviden közölhetem, hogy az ország-világra szóló 
ünnepség keretében 57 országos jellegű egyesület, a kormány, a vármegyék, 
városok képviselőinek és Sopron hazafias lakosságának impozáns jelenlétében 
folyt le. Az ünnepséget a Magyar Revíziós Liga rendezte. A mi országos egye
sületünk kezdettől fogva tagja a Ligának, tehát mi is kivettük részünket a fe
ledhetetlen ünnepségből. Az elnökség hatalmas babérkoszorút helyezett el az 
emlékművön, selyemszalagján ezzel a felirattal: „A magyar igazság hirdetőjének 
az ország evangélikus tanítósága.“

Előfizetőink figyelmébe! Lapunk 36. évfolyamának első számához 
csekklapot mellékelünk. Ha azok is kapnak, akik már előfizettek, ne dobják 
félre, hanem tegyék el más alkalomra. Ha pedig egyik-másik számban nem 
csatoltunk volna, vagy abból kiveszett volna, akkor tessék a postán 1 fillérért 
csekklapot szerezni és abba csekkszámlánk számát 29.659  beleírni. A költség 
tehát összesen 1 fillér.

A „Postai Megbízási Lap“-ot nem váltották be : Oroszvár, Kas- 
kantyú, Mezőlak, Mihályháza, Tarros, Irsa, Pálfa, Sámsonháza, Yése, Bánk, 
Bonnya, Gadács, Gyón, Mórichida, Gerendás, Ajka, Zsebeháza, Torvaj, Tápió- 
szentmárton, Murga, Terestyénjákfa, Bakonytamási, Farmos, Szügy, Ipolyszög, 
Győrszabadhegy. — A hála legmelegebb érzetével kell e helyen megemlékezni 
Öméltósága, főtisztelendő Ka p i  Bé l a  püspök úrról, aki a „Sajtónap“ offertó- 
riumából 140.—, a Dunántúli ág. h. ev. Egyházkerületi Tanítóegyesületről, mely 
100.—, és Öméltósága, báró R a d v á n s z k y  Al b e r t  egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő úrról, aki az egyetemes egyház pénztárából 80 pengőt folyó
sított. Jólesett lapunk anyagi bázisának ezen erőteljes alátámasztása, de talán 
még jobban a legilletékesebb helyről jött teljes elismerése folyóiratunk szintjének, 
irányának és szellemének.

Üdülőházunkra befolyt újabb adomány. Nyíregyházi tanítók 
végelszámolásképpen 483 P 05 f. Ezzel az 1929. évi adományok végösszege 
december 31-én 2701 P 20 fillér.

*
Udülőházunknak átellenében két kis (négyszobás) villa épült. Két nyáron 

át bérbe vettük, hogy nagy számban jelentkező vendégeinket elhelyezhessük. 
Miután most már azokra szükségünk nincsen, tulajdonosa mind a kettőt igen 
jutányos áron eladja. Felhívjuk erre kartársaink és olvasóink figyelmét. Érdek 
lődőknek sziveseu szolgálunk a szükséges tudnivalókkal.
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A kérdőjel.
Elaggott, kimúlt. E re je  teljében, mosolygó arccal, fiatalos len 

dülettel á llít be az utód. M eghalt a király, é ljen  a király! S mi v á 
rakozó tekintettel em eljük szem ünket a jövevény felé. V ájjon  m it re jt  
mosolya m ögött? Csakugyan Ígéretet, vágyak teljesü lését, rem ények 
beváltását?  Vagy csak fedezi m egvesztegető m osolyával a reánk  le
selkedő újabb csalódásokat, m egaláztatásokat?  K érdőjellé  alakul e lő t
tünk az új esztendő és a bizonytalanság köde vesz körül bennünket. 
M inden új ellensége a réginek. V ájjon mit jelent a változás? M elyik 
n yú jt többet, melyik kevesebbet? A  régi, vagy az ú j?  A zon bánkód
junk-e, hogy a régi elm ent, vagy azon, hogy az új m egérkezett?  V aj- 
jcn ki lebbenti fel a titkot fedő fátyolt; ki ad válasz t kérdéseinkre?

Véges elm énk tudatában , parányiságunk lenyűgöző érzetében  csak 
té rd re  rogyunk és alázatos lélekkel várjuk  a m egnyilatkozást onnan, 
ahonnan jön m inden jó és m inden áldás. És úgy lesz jó minden, aho
gyan jön. Egy pillanatig  sem tán to rcdha tunk  meg hitünkben, egy p e r
cig sem kételkedhetünk abban, hogy a V ilágkorm ányzó oltalm a a la tt 
állunk. Nem félünk. K ishitűség nem ta r th a tja  fogva lelkünket; — 
lem ondás, csüggedés nem verheti béklyóba akara tunka t; közöny, rész- 
vétlenség nem szegheti szárnyát eget ostrom ló ideálizm usunknak; 
előitélet, m egnem értés nem állíth a t meg m inket ha lad ást jelző u tunk
ban! Önm agunkra kell és fogunk találn i. T u d a tá ra  fogunk ébredni 
annak, hegy m indent elérhetünk, ha össze tudunk forrni, ha egységes 
táborba tudunk töm örülni. A ki ennek igazságától nincs á thatva, aki 
éket ver összekovácsolt egységünkbe, az ellensége a tanítóság érdekei
nek; az önm aga a la tt fűrészeli a fát; az önm agát elgáncsolva, tá rsa it 
is m aga u tán  rán tja . B árm ilyen je len ték te len  az egyed, sokat ártha t, 
de sokat használhat is a  jó ügynek. Egy csepp víz semmi. De ha 
m indig ugyanarra  a  helyre esik, egész biztosan a legkem ényebb szik lát 
is szétrepeszti, A  haladásunk  elé tornyosuló akadály  nem g rán it
tömb. H a m inden egyes m agyar tanító  csak annyi energiát fe jt ki kö
zös érdekeink védelm ében, m int esés közben egy csepp víz, akkor m ár 
ez új esztendőben is szétm orzsolhatunk m inden elénk görgetett ak a 
dály t és meglesz m indaz, am inek létesítéséhez becsületünket kötöttük. 
T estet öltenek a Tanügyi K ongresszus h a tá roza ta i és lepa ttannak  az 
elfogultság rozsdás zárai ku ltúrépületünk  kapuiról. M eglesz a főis
kolai képzés, a nyolcosztályú népiskola, tisztességes m egélhetési le 
hetőség, megbecsülés, értékelés, tekintély. M inden meglesz, ha 
a k a r n i tanulunk. M inden meglesz, ha csakugyan e g y  a k a r a t
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h a t át bennünket, ha m inden tanító i szív egy m indent átfogó nagy 
gondolatban dobban össze és e llená llha ta tlan  lendülette l tör kitűzött 
cé lja  felé!

E zen eszm éknek szolgálatában ta rta lm a t adhatunk  az új eszten
dőnek. Ami m ost titokzatos kérdő je lkén t m ered elénk, befejezést, 
m egnyugvást jelentő  p on ttá  a laku lhat át, ha m indannak m egvalósítá
sá ra  törekszünk, amit igaz m eggyőződéssel h irdetünk és vallunk.

Egyébként a terem tő Istennek á ldása  legyen ra jtunk  és ra jta tok  
az új esztendőben!

Ujesztendei gondolatok.
M it je len t az új esztendő? Semmi mást, m int hogy az időóra le

já r ta  a befu to tt pá ly á t és kezdi ú jra  elölről.
A z esztendő egység, am it az idő m érésére használunk  fel.
A kárm ilyen prózaían  hangzik is azonban az, hogy az esztendő

vel m egm értük az elm últ időt, mégis érzelm eket vá lt ki lelkűnkből.
Csak ejtsük  ki szánkon ezt a gondolatot: tíz évvel ezelőtt — s 

csupa érzelm ek sűrűsödnek lelkűnkbe, hol szomorúság, hol derűs m o
solygás, elégedetlenség, vagy m unkánk feletti m egelégedés.

H angsúlyozom , hogy a m unkánk felett való m egelégedés (ám bár 
elégedetlenek is vagyunk, lehetünk), m ert a tanító  m indent meg tudo tt 
m aga körül terem teni az esztendők m úlásával; szeretetet, tudást, m e
legséget, néha öröm öt is, csak azt az egyet nem, ami elsim íto tta  volna 
a rcáró l a gond ráncait.

Amíg m ás leikébe az idők mosolygó tavaszát hintette, addig sa já t 
leikéből nem  tud o tt a tél sivársága eltűnni.

Amíg m ás lélekvetését érlelte, dús a ra tá sra  készítette  elő, a m a
gáét a közöny lefagyaszto tta  bim bójában.

A m ikor dús szüretkor az élet á ldása it két kézzel kapkodták  azok, 
ak iket ő k ü ldö tt a T erem tő arany  lakom ájára, maga kin t m aradt, m ert 
szerénysége eltaposódo tt az éle t tolakodó tömegében.

És mégis most. hogy az időóra ism ét előre m utat; szépm űvű m u
ta tó ja  nekilendül az ism eretlen esztendő felé, ketyegése ebben az esz
tendőben  is a m agyar tan ító  szíve verése lesz.

Ebben a csonka országban a m agyar tanító  szíve dobbanásától 
függ m inden. Ez a  szív pedig —  a m agyar tan ító  szíve —  nem  m a
gáért, hanem  Istenünkért, hazánkért, annak bölcs vezetőiért, a  lakos
ság boldogulásáért dobban, s annak m uzsikája m egterem ti m ajd  az t az 
e rő t, m ely meghozza N agy-M agyarország feltám adását.

Ez lesz a m agyar tanítóság boldog új esztendője!
Páter Jenő.
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Helyesírás és nyelvi magyarázatok.
írta: Kuszák István.

A  helyesírás és nyelvi m agyarázatok az új tan tervnek  egyik leg- 
hom ályosabb területe, m elynek m inden ponton való m egvilágítása,, 
még az a rra  legilletékesebbek reflektorainak sem sikerült. Éppen az
ért nem  lehet csodálkozni azon, hogy a régi e ljá rás még nagyon sok 
szállal szövődik bele az új irányzat szövedékébe. És nem lehet cso
dálkozni azon sem, ha mi tanítók —  egymás m ellé á llítva a két irán y 
zatot —  még nagyon sokszor feltesszük m agunkban a kérdést: „H át 
m elyiket szeressem  . . . , m elyiket szeressem ?“

E m ellett azonban meg kell m ondanunk azt is, hogy m ár vannak 
e tan tárgy  tan ításának  olyan területei, am elyeken napfényes u takon 
járhatunk  és am elyek az elemi iskola céljához való közelebbjutás 
szem pontjából, hason líthatatlanul nagyobb értéket képviselnek a régi 
e ljárással szemben. Az alábbiakban ezeket szeretném  én ú jra  á t te 
kinteni. A zért mondom, hogy ú jra , m ert meg vagyok győződve, hogy 
azck nagyrészben m ár úgyis ism ertek. Hogy mégis pazarolom  a p a 
pirost, ezt azzal az elvi állásfoglalással indokolom, hogy: „V alam it 
ism erni és azt meg is valósítani, ké t különböző dolog és minél több
ször hallunk valam it, annál közelebb ju tunk annak  m egvalósításához.“ 
Nincs tehát más célom, mint az, hogy a m ár ism ert és elfogadott e l
veket egy lépéssel közelebb vigyem a gyakorlatban való m egvalósí
táshoz.

A  tan tervben  a helyesírás és nyelvi m agyarázatok —  a tizedik  fő
csoportba foglalt tan tárgyak  között —  a „M agyar nyelv“-i főcsoport 
ötödik alcsoportjában  foglal helyet. E tan tá rgy  célja  a főcsoport élén 
ado tt egységes célkitűzésben van a következőképen kifejezve. Cél: 
„A  gyerm ek term észetes kifejezési ösztönének fejlesztése, hogy gon
dolatait és érzelm eit szóban és írásban  szabatosan ki tu d ja  fe jezn i.“ 
M ind járt itt em lítem  meg az t is, hogy a II. osztály  tananyagának  fe l
sorolása között ezt a m ondatot olvashatjuk: .„A helyesírási gyakorla
tokkal kapcsolatban a nyelvi jelenségek érzékelte tése .“ A m ikor ezt 
a m ondatot felfedeztem , a rra  a m egállapodásra jutottam , hogy a nép 
iskolai nyelvi m agyarázatok külön célja  ebben van kifejezve és hogy 
az nem csak a II. oszt., hanem  valam ennyi osztály  tan an y ag ára  vo
natkozik. Csak egy m ellékm ondattal kellene kiegészíteni, am ikor is 
az így hangzana: „A  helyesírási gyakorlatokkal kapcso latban  a nyelvi 
jelenségek érzékeltetése olyan m értékben, ahogy az t a gyerm ek értelm i 
fejlettsége m egengedi.“ M ár m ost ebből és az im ént idézett egységes 
célkitűzésből, nekünk két fontos következtetést kell levonnunk. Az 
egyik az, hogy a nyelv tan  elvont tételei, szabályai és rendszere  nem  
tárgya  a népiskolának. A  másik, hogy a helyesírást mi nem építhetjük  
fel nyelvtani szabályokra, elvont fogalm ak rendszerére . N yilvánvaló 
tehát, hogy szakítanunk kell a  régi iskola m egvénhedt gram atizáló 
m ódszerével; ki kell em elnünk a gyerm eket a  száraz tudom ányosság 
légköréből és le kell vennünk leikéről a szabályok béklyóit. A z új 
tan te rv  eme célm eghatározásai azt k íván ják  tőlünk, hogy ne nyelv
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tan t, hanem  nyelvet tanítsunk, m ert az életnek nincs szüksége a nyelv
tanra . (A földm ívesnek és iparosnak  sohasem kell az állítm ány, vagy 
a jelző definíciója.) A  tan tárgy  neve azt m ondja, hogy magyarázzuk  
a nyelvet. Ez pedig úgy értelm ezendő, hogy keresnünk kell annak lé
lek tanát, meg kell éreztetnünk azt a kifejező erőt, amely a mi nyel
vünkben van és ezzel ind ítást kell adnunk a gyerm eknek, hogy ő 
maga is v izsgálja  a kifejezési form ákat. Ennek érdekében jó e lőadás
sal á llandóan  szem léltetnünk kell a m agyar beszéd m uzsikáját. V á j
jon lehetséges ez? Ó igen! H iszen: ,,A világon édesebb nyelv nincs 
a m agyar nyelvnél, Lágyan csorran  a jkaidra , m intha mézet ennél. Ég
nek, földnek m inden b á ja  összeolvad ebben, A  m ennybéli angyalok 
sem dalo lhatnak  szebben.“ Ez az a nyelv, amelybe ,,Ezer évnek tüze, 
könnye, mind bele van szőve“. —  ,,Benné van bús andalgásunk cim- 
balcm pengése, Lassú csárdás járásunknak  ütemes lengése.“ A  mi 
nyelvünkkel k ifejezett panasznál ,,Fájóbb panasz nem zokoghat füle
m be to rk á ra “ , de „azután  meg úgy villám lik, bömböl, mint az orkán. 
H a meg úgy kell, villogó kard, a halál kaszája , Hős toborzó, ha ve
szélybe m agyarok h a z á ja “. (R udnyánszky: A  m agyar nyelv.) Igen, 
a m agyar nyelv dallam os, széles skálájú, kifejező nyelv s a népisko
lának csak az lehet a feladata, hogy annak szépségeit kimélyítse a 
g y e rm e k ie te k b e n ,  hogy azok a nyelven keresztül is meg tudják sze
retni nemzetüket.

Ezt a célt kell szolgálnunk a helyesírás és nyelvi m agyarázatok 
tan ításával is. Ennek keretében a beszéd egyes részeinek kifejező 
ere jé t adó nyelvtényeket kell m egism ertetnünk és a rra  kell képessé 
tennünk a gyerm ekeket, hogy azokat beszédükben és írásaikban hasz
nálni is tud ják . T ehát m inden egyes nyelvi jelenségnek a nyelvben 
való szerepét kell észrevétetnünk. Azt, ami érthetőbbé, szabatossá, 
világossá és szebbé teszi beszédünket. Nem nyelvtudom ányi szem pont
ból, hanem  az élő beszéd szem pontjából kell tartalm ilag  és alakilag 
elem eznünk a nyelvi jelenségeket.

Ennek a gondolatnak közelebbi m egvilágosítása céljából néhány 
p éldát kívánok felhozni. Pl.: A  II. osztályban a rövid és hosszú hang
zók tan ításáná l nem az a fontos, hogy a gyermek szép sorjában el 
tu d ja  m ondani azokat. Sokkal fontosabb annak tudatossá tétele, hogy 
a beszédben röviden és hosszan hallható  hangokat használunk és azo
kat az írásban is meg kell különböztetnünk, m ert különben értelem - 
zavar áll elő. (Más az örül, m int az őrül, az új, mint az ujj.) A  III. 
osztályban a kérdőm cndat tan ításával nem az a célunk, hogy ta n ít
ványaink definiálni tu d ják  azt, hanem  hogy a kérdőm o'ndatot és ezzel 
együtt a nagyon kifejező párbeszédes alakot beszédükben és írásuk
ban helyesen alkalm azni tud ják . (Lásd ,,Evang. N épiskola“ legutóbbi 
szám át.) A  IV. osztályban a határozókkal kapcsolatban azt kell meg
értetnünk, hogy a beszédben sokszor meg kell m ondanunk, hogy hol?, 
m ikor?, m ilyen m ódon? stb. történik  a cselekvés, m ert csak akkor 
lesz világos a beszédünk. A  jelzőnél észre kell vétetnünk azt is, hogy 
azok szépítik a beszédet és meg kell á llap ítta tnunk , hogy aki szépen 

'a k a r  beszélni, az olyan szavakat is használ, am elyek m egm ondják,



hegy m ilyen valaki, vagy valami. —  És így tovább. Végigm ehetnénk 
m inden osztály valam ennyi d idaktikai egységén, de ennek — azt hi
szem — nem volna semmi célja. Ezekből is levonhatjuk a magunk 
részére a következtetést, hogy t. i. nem szabad a nyelvtani szabály 
tu d ásá t célnak tekintenünk. E helyett az egyes nyelvi jelenségeknek 
a kifejező e re jé t kell észrevétetnünk és a beszédben való h asznála
tuknak szerepét, fontosságát kell a gyerm ekek előtt világossá tennünk.

Ehhez kell azután kapcsolódni a helyesírás tan ításának  is, mely- 
lyel azt kell elérnünk, hogy a gyerm ek a —  gondolatainak és é rze l
meinek kifejezésére használt — szavakat hibátlanul, vagyis az egy
séges m agyar helyesírási szabályok követelm ényeinek m egfelelően 
tu d ja  leírni.

H a m ár kim ondtam  ezt a végzetes szót: szabály, m ind járt itt p ró 
bálok megfelelni a rra  a kérdésre, hogy szükség van-e a népiskolában 
a nyelvtani szabályokra? H át igenis szükség van, de csak a helyes
írás szem pontjából és csak bizonyos esetekben. Akkor, am ikor a 
helyesírást nem m ondja meg sem a fül, sem a szem, sem pedig a kéz. 
Ilyenkor, hogy a nyelv törvényszerűségét tudatossá  tegyük, a lkalm az
zuk a szabályt. (Drózdy szerint m indössze 17 ilyen eset van.) Egyéb
irán t m inden nyelvi jelenségnél az érzékeltetés  a fődolog. A  tan ítandó  
nyelvtényt egy sereg példán kell szem léltetnünk. A  gyerm ek részt- 
vesz az analógiák gyűjtésében és amikor m inden vonatkozásban tisz 
tán áll előtte a nyelv'tény, akkor önm aga olvassa le a szabályt. Nem 
baj az, ha nem az általunk kigondolt form ában, vagy a „H elyesírási 
szabályok,,-ban használt kifejezésekkel történik annak  levonása. Sőt 
a  tanítónak a rra  kell törekednie, hegy a száraz nyelvtani fogalm akat 
le tu d ja  fordítani megfelelő pedagógiai nyelvre, a gyerm ek nyelvére, 
(V. ö. Dezső Lipót szom bathelyi tanfelügyelő eljárásával.)

A helyesírásnak az élő beszéd ad ja  meg az alapot, A  helyes
írást csak az tan u lh a tja  meg, aki bírja, megérti, vagy átérzi az élő 
nyelv kifejezéseit s azokat beszélő szerveivel utánozni is tud ja . ,,A 
m agyar helyesírás ugyanis elsősorban a kiejtésből indul ki, m ert a 
szavak hang já t híven fejezi ki állandó  jegyekkel. A  helyes beszéden 
pedig a m űvelt em bereknek hagyom ányos k iejtését é rtjük , mely m en
tes m inden tájnyelvi sa já tság tó l.“ (Lásd az akadém iai egységes helyes
írás szabályait.) Ebből tehát az következik, hogy nekünk a helyes
írás érdekében igen nagy gondot kell ford ítanunk az élő beszéd k i
m űvelésére: a táj szólások kiküszöbölésére, a gyerm ek szókincsének 
gyarap ítására  és meglévő kifejezéseinek megfelelő tartalom m al való 
ellá tására, azaz tudatosítására . Ez a m egállapítás viszont arró l győz 
meg bennniinket, hogy a helyesírás tan ítása  nem m aradhat meg a 
nyelvtan elkülönült birodalm ában, hanem  szoros kapcsolatba kell lép 
nie a beszélgetéssel, fogalm azással, az olvasással, sőt a többi ta n 
tárgyakkal is. így lesz a helyesírás tanításából az, am inek a nép- 
iskolbáa lenni kell, t. i. helyesen értelm ezett alkalm i tan ítás. —  Ez kü 
lönben az új tan terv  szellem éből önként következik, mely azt kívánja, 
hogy az életet tanítsuk; az élet pedig nincs tan tárgyak  szerint e lska
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tu lyázva. De meg a helyesírás, m int gyakorlati ügyesség, különösképen 
is m egkívánja az állandó  gyakorlást. A  gyakorlásra azért van szük
ség, hogy a képzeteket á llandósítsuk. Ebből a szempontból általános 
érvényű szabálynak kell elfogadnunk azt, hogy sohasem szabad olyan 
szöveget Íratnunk, m elynek értelm e nem világos a gyermek előtt. 
Ilyen  esetben ugyanis a gyerm ek agyának értelm i központja te ljesen  
ki van kapcsolva a munkából, ezért az az á llandósítás szem pontjából 
semmiféle értékkel nem bír.

A  helyesírás gyakorlásának  m ódozatairól (másolás-, tollbam on
dás-, em lékezetből való ira tás-, fogalm azás- és szótagolásról) csak 
nagy álta lánosságban  kívánok itt szólani. H elyesen akkor tudunk 
írni, ha a szóképzet m inden egyes részletképzete egyszerre je len tke
zik, vagyis: m ikor valam ely  szót leírunk, jelentkezik anak látási, h a l
lási és mozgási képzete is. Mivel ezekre nézve az em berek em léke
zete különböző, nem  is egyform án tanu lják  meg a helyesírást. (A 
legújabb k ísérle tek  eredm énye szerint m ásolás ú tján  főleg a vizuális-, 
to llbam ondás ú tján  pedig az akusztikus típusúak tanu lják  könnyeb
ben a helyesírást. A  m otorikus típushoz tartozók meg úgy tanulnak 
könnyebben, ha maguk is kim ondják a leírandó szót, miközben az 
íráshoz szükséges m ozgásokat is utánozzák.) —- E zért a gyakorlási 
m ódokat tervszerűen kell alkalm aznunk, hogy iskolákban, ahol m ind
három  típus képviselve van, m indegyik a m aga m ódja szerint á llan 
dósíthassa a szóképzeteket. — A  tan  terv e lő írja  a szótagolva íra tás t 
is. A  szótagolásnál a gyerm ek kisebb egységen, szótagképen figyeli 
meg a betűk so rrend jé t, ezáltal azok is tudatossá válnak lelkében s 
így a szóképek reprodukció ja is könnyebb lesz. Term észetesen a szó
tagolási esetekkel — megfelelő fokozat betartásával — külön is kell 
foglalkoznunk.

A  dolgozatok b írá la ta  és jav ítása igen fontos kiegészítője a he
lyesírás tan ításának . Ebben is legyen tervszerűség. A hibák jav ítá 
sát először a lá tásra  és h a llásra  alapítsuk. N yelvtani törvényt csak 
akkor ad junk  b írálati szem pontnak, ha a szó írását előbb ilyen te r
m észetes úton m egvilágítottuk. Alsóbb fokon, ahol még egyá lta lá 
ban nem fordulhatunk a szabályhoz s a szóelem re se m utathatunk 
rá, a szó jelentésére való eszm éltetéssel vezetjük rá a gyerm eket a 
helyesírásra . (Pl.: ,,m en ta“ =  m ondta; mond, mondani, m ondott stb. 
m inden alakban m egm arad és hallható is a tő utolsó m ássalhangzója; 
ugyanígy a ,,dopszó“-nál is.) Egyébiránt m ár az I. osztályban —  ami
kor csak a rra  alkalom  van — fel kell hívnunk a gyerm ekek figyelmét 
a  ,,beszédnyelv“ és az ,,írásnyelv“ közti különbségekre.

A  dolgozatok osztályozásától tekintsünk el. Ehelyett írjuk  rá a 
hibák szám át, vagy írjunk  rá  a gyermek önérzetére appelláló  meg
jegyzéseket. (Ejnye, Jóska! Nem vigyáztál a ,,t“ végű szavakra! stb.) ■

A helvesírás és nyelvi m agyarázati ó rára  való előkészületnél el
sősorban is azt kell eldöntenünk, hogy a tanítandó nyelvtényhez melyik 
terü letrő l vegyük a gondolatokat. M inden körülm ények között a gyer
mekhez legközelebb eső gondolatkört válasszuk. E rre  vonatkozólag
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Q u i n t  József egyik cikkében ezeket m ondja: ,,A helyesírás és a  
helyes beszéd tan ításának  legterm észetesebb kiindulópontja a  gyer
mek játéka, tapaszta la ta , m unkája, érzelm e. Ezekhez kell nyelvi fo r
m át keresnünk. T ehát sem m iesetre sem a nyelvi szabály  a kiindulási 
pont.“ — Az előkészület kapcsán meg kell állap ítanunk  azt is, hogy 
a tan ítandó  nyelvi jelenségből mi az, ami a helyesírásra  tartozik. (PL: 
az állítm ány tan ításánál azt vétetem  észre, hogyha több á llítm ány van 
a m ondatban, köztük vonást, vagy és szócskát írunk. —  A  föltételes 
m ódnál különös gondom lesz az ,,n“ végű igékre (fonna), meg azokra,, 
m elyeknél az utolsó m ássalhangzó nem hangzik tisztán: fáranna =  
fáradna, adna, m osakodna stb.)

Fentebb m ár em lítettem , hogy a helyesírás tan ításának  helyesen 
értelm ezett alkalm i tan ításnak  kell lennie és annak helyet kell a d 
nunk a  többi tan tárgyak  keretében  is. —  A  fogalm azással legterm é
szetesebb a kapcsolat. A  nyelvi m agyarázati órán  tan u lt nyelvi je 
lenséget alkalm aztassuk a legközelebbi fogalm azási órán. (Ha előző
leg az ige feltételes m ódjá t taníto ttam , a legközelebbi fogalm azvány 
tém ája  olyan lesz, m elyben a gyerm ekek sok föltételes m ódban lévő 
igét írhatnak. PL: H a kőmíves volnék, stb.) A  fogalm azványok ja 
vításánál a helyesírásnak, m int külön b irálatí szem pontnak, fe lté tle 
nül szerepelnie kell.

Az olvasási óra végén írassuk le az olvasm ányban előfordult k ri
tikus írású szavakat. —  A  szám tannál írassuk le néha a számok ne
vét betűkkel. A  fö ldrajz- és történelem óra végén szakítsunk egy-két 
percet az előfordult tu lajdonnevek le ira tására .

Ezekután még néhány gondolatot szeretnék m egpendíteni a rra - 
nézve, hogy a helyesírás és nyelvi m agyarázatok tan ítá sa  közben ho
gyan érvényesíthetők a nevelési vonatkozások. Az új tan terv  ugyanis 
harm onikus nevelést akar, vagyis azt k ívánja  tőlünk, hogy tan ításu n k 
kal ne csak az értelm et fejlesszük, hanem  az egész (érzelm et, ak a ra 1- 
tot és teste t is) em bert neveljük. Az erre  szolgáló a lkalm akat meg 
kell keresnünk és ki kell aknáznunk a helyesírási és nyelvi m agyará
zati órákon is. G yakran előfordulnak bizonyos érzelm i em óciókat meg
indító szavak, pl. árva, béna. Ne m enjünk el ezek m ellett közöm bö
sen. M egfelelő hanghordozással csak ennyit m ondjunk: ,,Hej! szo
morú az árva so rsa!“ Itt a hangom üti meg a gyerm ek lelkében a 
szánalom  h ú rja it s ezálta l a m ár korábban e lü lte te tt szim patikus é r 
zelem mélyül. Vagy am ikor az igéről tan ítunk: a gyerm ekek m onda
nak clyan szavakat, m elyek jó cselekedetet je lentenek (adakozik, v i
gasztal, bátorít stb.) Tegyük fel ilyenkor a kérdést: ,,Ezek közül m e
lyiket gyakoroltad m á r? “ Csekélységnek látszik  bár, de higyjük el, 
sokszor igen értékes cselekedetek rugóit m ozgatjuk meg egy-egy ilyen 
kérdéssel.

A  logikai nevelésre is van alkalom . A logikai nevelés u. i. egész
séges elveket ad  a helyes cselekvéshez. PL: Egy gyerm ek nem nézte 
meg a szót leírás u tán ; szám ára helyett azt ír ta  „szam ara“ . Ez a 
figyelm etlenség egy hibával többet eredm ényezett. A  helyzetet sú
lyosb ítja  még az is, hogy társai mosolyognak ra jta . I tt m egéreztetem



a gyerm ekekkel, hogy az elham arkodott m unka s figyelm etlenség kel
lem etlen következm ényekkel já r és m egállapíttatcm , hogy annak, aki 
ezektől meg akar szabadulni, hogyan kell eljárn i.

Az esztétikai nevelésről —  a tan tárggyal kapcsolatban, egész 
röviden —  csak azt em lítem  meg, hogy a tiszta, rendes füzet gazdá
já t m egdicsérjük és dolgozatát példaképen  állítjuk  a többiek elé. A 
jav ítás alkalm ával egy-két dolgozatot szépírási szempontból is meg- 
b irá lta tunk . A  gyerm ek állap ítsa  meg, hogy tiszta, rendes-e az írás? 
K önnyen lehet-e olvasni? Az elején  olyan-e, mint a végén? M elyik 
betű t nem a lak íto tta  jól? Ezzel tanítványaink kritikai érzékét is fe j
lesztjük .

E gyébiránt a rendszeres e ljá rásra  olyan receptet, mely m inden 
d idaktikai egység feldolgozásánál alkalm azható, nem lehet adni. Az 
új tan terv  szellem e különben sem tűri a sablonokat. E helyett néhány 
k ipróbált gyakorlati tanácso t jelölök meg: 1. Szoktassuk rá a gyer
m ekeket arra, hegy írás közben csendesen m ondják  is a szótagekat. 
2, T anítás közben az ú. n, pé ldam ondatokat a gyerm ekekkel ne íras
suk. Figyelni, gondolkodni, beszélni és cselekedni kell nekik tanulás 
közben. Ennél több feladato t pedig egyszerre nem bír el még a gyer
mek. 3. A  nehéz írású szavakat gyűjtsük össze egy külön füzetbe, a 
szógyűjtem énybe. 4. A djunk  m egbízatást arra, hogyha bárhol hibásan 
írt szóval találkoznak, m ondják meg azt nekünk az iskolában. (G yer
m eklapok, hirdetések.) B eszéljük meg ezeket közösen az egész osz
tállyal.

Ezekben foglaltam  össze — tanulm ányaim  és tapaszta la taim  a la p 
ján  — a helyesírás és nyelvi m agyarázatok tan ítására  vonatkozó újabb 
irányelveket. H a m indezeket á tü lte tjük  a gyakorlatba, akkor am el
lett, hogy jórészben eleget teszünk az új tan terv  á lta l elibénk szabott 
követelm ényeknek, e lérjük  azt is, hogy a helyesírás és nyelvi m agya
rázatok óráit is üde, szabad levegő fogja betölteni; az a levegő, m ely
ben öröm a m unka és nem fárad  el a lélek . . . Az a levegő, mely 
„ e g é s z “ em bereket nevel egész M agyarország szám ára!

Belépésünk a Nemzetközi 
T anítószövetségbe.

Megállapodás '
a vezérlöbizottságban képviselt erszáges egyesületeknek a N em zet
közi Tanítószövetség (Federation  In ternationale  des Associations 
D 'Insiitu teu rs, Paris: Palais-R oyal. 2, Rue de M ontpensier (1-er A rt). 
Secretaire: Louis Dumas) tagjai sorába való belépés ügyében.

Az 1929. évi m ájus havában ta rto tt te ljes vezérlőbizcttsági ülés 
elvi döntésének —  m ely szerint a Nemzetközi Tanítószövetségbe belép 
—  a vezérlőbizottság helyi szervezete a következő határozatban  tesz 
eleget:
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H a t á r o z a t ,
1. A  M agyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetsége és a 

vele tá rsu lt országos egyesületek vezérlőbizottsága 1929. novem ber hó 
10-én ta rto tt gyűlésén elhatározta, hogy 1930. január 1-től kezdve 9000 
taggal belép a Tanítók N em zetközi Szövetségébe,

A belépés a M agyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövet
sége címén történik, azonban a külügyi vonatkozású ügyekben m in
denkor a vezérlőbizottság dönt.

2. A  vezérlőbízottság m egbízza az elnökséget (elnök, alelnök, fő
titkár), hogy ennek a nem zetközi viszonylatnak a külön gondozására 
külügyi bizottságot alakítson, am elybe a vezérlőbizottság tagegyesü
letei két-két olyan tagot delegálnak, akiknek m indegyike b írja  a né
met, francia vagy angol nyelv valam elyikét, am ely bizottság tag ja i 
közül ügyvezető elnököt választ,

A  vezérlőbizottság a külföldi érintkezés m inden vonatkozásában 
a külügyi bizottság jelentése, vélem énye a lap ján  dönt.

3. A  vezérlőbizottság a N em zetközi Tanítószövetség gyűléseire 
rendszerin t két képviselőt küld, akiket a külügyi bizottság jav asla tá ra  
a vezérlőbizcttság jelöl ki. A  k iküldött képviselők útiköltségét esetről- 
esetre a vezérlőbizcttság á llap ítja  meg és u talványozza ki.

A  kiküldött képviselők ü tjük  eredm ényéről a vezérlőbiizottság á l
tal m egállapíto tt módon, a tanítói nyilvánosság előtt beszám olni ta r 
toznak.

4. A  Tanítók Nemzetközi Szövetsége tagsági d íjának, a k ikü ldött
képviselők költségeinek és e külföldi érintkezés fen n ta rtá sá ra  szolgáló 
összegek fedezésére az egyes tagegyesületek a következő évdíja t fi
zetik; a) Ág. Hitv. Evang Tanítók Országos Egyesülete 50 P. b) Á llam i 
Tanítók Országos Egyesülete 250 P. c) G azdasági Szaktanítók  O rszá
gos Egyesülete 50 P. d) G ör.-K ath. T anítók O rszágos Egyesülete 50 P. 
e) Izr. T anítók Országos Egyesülete 50 P. f) K ansz. N époktatási T an 
intézetek Főcsoportja  50 P, g) K isdednevelők O rszágos Egyesülete 
50 P. h) M agyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetsége 250 P. 
i) M agyarországi T anítók E ötvös-alap ja  250 P. j) R eform átus Tanítók 
Országos Egyesülete 250 P. k) Róm .-K ath. T anítóegyesületek O rszá
gos Szövetsége 250 P. Összesen 1550 P. t

5. M inden tagegyesület a ráeső összeget február hó végéig meg
küldi a M agyarországi T anítóegyesületek Országos Szövetségének.

6. A  vezérlőbizottság az 1930. évre a következő költségvetést á l
lap íto tta  meg; a) A lapdíj és tagsági díj 9000 tag u tán  300 P, b) K i
küldetésre  fejenként legalább 400 P, összesen 800 P. c) A  nem zetközi 
érintkezés fen n ta rtására  és előre nem lá to tt sürgős k iadásokra 450 P. 
Összesen 1550 P.

7. Ez az összeg, ha egyéb h a tá ro za t nincs, évről-évre befizetendő 
és a vezérlőbizcttság h atározatai szerin t használandó  fel.

8. A  kivetett összeg befizetését egyik egyesületnek sincs joga meg
tagadni, úgyszintén a N em zetközi Tanítószövetségből való kilépést is 
csak egyhangú vezérlőbizottsági h a tá ro za tta l lehet kim ondani.
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9. A  vezérlőbizottságban képviselt tagegyesületek valam elyikének 
m egszűnése esetében az illető tagegyesületre nézve — ha addig tag
sági kötelezettségének m egfelelt — ezen elhatározás érvénye meg
szűnik.

10. E zt a ha tá roza to t a tagegyesületek elnöke és egyik vezérlő- 
b izottsági képviselője ír ja  alá.

11. Úgy a vezérlőbizottság, m int a külügyi bizottság ira ta it külön 
ira ttá rb an  az elnökség őrzi,

A  fenti ha tá roza tokat a lu líro tt országos egyesület tudom ásul veszi 
és m agára nézve kötelezőnek elfogadja.

Sopron, 1929. decem ber hó.

Somogyi Béla, vezérlőbiz, képviselő. Krug Lajos, egyesületi elnök.

Jegyzőkönyv.
A z Országos Á gostai H itvallású  Evangélikus Tanítóegyesület 

1929. évi novem ber hó 12-én B udapesten  ta rto tt rendes évi közgyű
léséről.

Je len  voltak: Krug Lajos elnök, U hrin K ároly  alelnök, Perényi 
Rezső alelnök, M ágocsi-Dietz Sándor dr. egyetemi tanár, az egyete
mes tanügyi bizottság elnöke, D eák János dr. egyetem i tanár, Somo
gyi B éla főtitkár, F arkas Sándor, a prot. egyházak napisajtó  szol
g ála tának  vezetője, Zelenka Lajos dr. kúriai tanácselnök (Budapest), 
K iszely János főpénztáros (Cegléd), Lahm ann G yörgy igazgató, Vfic- 
to r Ágoston, P in té r János, Gáncs A lad ár (B udapest), Bérces Lajos 
(B alassagyarm at), G rieszhaber E ndre H enrik (M ajos), Adam kovics 
János (Tótkom lós), D arida K ároly, Laczó Endre, Lehocki Igor, Ko- 
zsuch István, M olnár János, Zsílinszki Erzsébet, H rabovszky M ihály 
egyesületi jegyző (Békéscsaba), Meskó György (Kiskőrös), Országh 
József (Szeged), Kuszi Dániel (R ákoskeresztúr), Róth K álm án 
(A szód), Kiss K álm án (T iszafö ldvár), A ndrékovics János (Nagybán- 
hegyes), Sülé S ándor (K erta), M agyar István (Felpéc), W elker János 
(Győr), Z ierm ann Lajos (Kővágóőrs), Kovács Sándor (Felsődörgicse), 
Kovács József (Révfülöp), Döm ötör G yula, K laudínyi Lajos, K laudi- 
nyi Lajosné (Csömör), Somogyi János (B akonybánk), Schw antzer 
K áro ly  dr,, Polacsek Ilona, Zsellóné Pokorny Ilona, Zselló Lajos 
(C inkota), Bizik József (Szügy), Paukó József (Csővár), G erengai 
Pál (Pénc), P a tak i János (Szarvas), Hemzei János (N agytarcsa), 
Veréb Dénes (H arta), Blaskovics Oszkár, Blaskovics M ária (Nagy
tarcsa), K ésm árszki Gyula, vitéz Szügyi K ároly  (R ákoskeresztúr), 
Reichel Lajos (T ápiószele), V arga G éza (M ogyoród), Tolnai Pál 
(N yíregyháza), M ayer József (Cegléd), P app  János (N ógrád), Szeve- 
rényi Samu, G aláth  G usztáv (Ácsa) és B artal Béla (Péteri).

1. K r u g  Lajos elnök szilárd  evangéliumi hittől és tö rhetetlen  
hazaszeretettő l á th a to tt gondolatokban gazdag beszédében az össze
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ta rtásban , a m egbonthatatlan egységben re jlő  nagy erőről elm élkedett: 
,,Egy m indnyájáért, m indnyájan  egyért“, m ondotta és a közgyűlést 
m egnyitotta.

Elnök m egállapítja, hogy — alapszabályaink  értelm ében —  a 
közgyűlés határozatképes, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri D arida 
K ároly  és Lehcczky Igor kartársakat.

A m egjelentek soraiból elnök meleg szavak k íséretében üdvözli 
Deák János dr. egyetemi tanárt, aki avval tü n te te tt ki bennünket, hogy 
előadást ta r t nekünk; Szigethy Lajos drt, az Orsz. Evang, T anáregye
sület elnökét és F arkas Sándort, a p ro testáns egyházak nap isa jtó  szol
gálatának  vezetőjét.

2. E lnök felkéri a jelenlévőket, em elkedjenek fel helyeikről és a 
haza önfeláldozó védelm ében hősi h a lá lt ha ltak  névsorát felolvassa, 
amit a m egjelentek m eghatottan, mély részvéttel hallgatnak  végig, 
leróván ezzel a há la  és kegyelet adóját.

3. S o m o g y i  Béla titkár á lta lános helyeslés közben felolvassa 
a következő évi jelentését:

T isztelt Közgyűlés!
Am időn Ág. Hitv. Evang. Orsz. T anítóegyesületünk mai közgyű

lése elé titkári je len tést óhajtok terjeszten i, néhány olyan m ozzanatra  
kell rám utatnom , am ellyel evangélikus tan ító i voltunknál fogva keli, 
hegy számot vessünk. Ezek a m ozzanatok az evaegélikus egyházi élet 
terén  dobbannak elénk. Nagy évfordulók esztendeje  ez az esztendő. 
H itet erősítő, evangélikus önérzetet ébresztő és ébren ta rtó  a  speyeri 
birodalm i gyűlésen elhangzott protestáció négyszáz éves évfordulója. 
A  nagy bibliafordító K árolyi, az európai jelentőségű, nagym űveltségű, 
m élyhitű, legendás fejedelem : B ethlen  G ábor emlékei, századok kö
déből felénk rajzo lódó  a lak ja i a vallás m élységes erejével rag ad ják  
meg lelkünket. A  Kis K áté  jubileum i esztendeje  a va llások ta tás fon
tosságának évszázadokkal ezelőtt is nagyjelentőségű kérdését á llítják  
elénk és büszkén m utatnak  rá  nagy L utherünk m ély vallásossága m el
le tt a rra  a kitűnő gyakorlati pedagógiai érzékére, m ellyel a legszéle
sebb néprétegeknek a legalaposabb hitbeli és á lta lános kim űvelésére 
törekedett, A  nagy em lékek lobogó fák lyájánál gyújtsuk meg a mi 
evangélikus h itéletünk és egyúttal önérzetünk sokszor ta lán  halványan  
pislogó lángját, hogy annak sugarainál néha ta lán  m ár derm edt le l
künk felm elegedjék, a hom ályban csak tétovázva bolygó h itéletünk 
m egtalálja  az evangélium  igazsága felé vezető u ta t. De szükségünk 
van a múltból fellobbanó lángokra azért is, hogy lássák m indazok, 
akik szeretnének bennünket a m egsem m isülést hozó tespedésbe sü- 
lyedve látni, hogy felébred bennünk az evangélikus ö n tuda t és nem  
semmisülünk meg. V igyáznunk kell és nekünk evangélikus tan ítók
nak őrtálló  katonákká kell lennünk egyházi életünk mesgyéin. ,,Az 
ős ellenség még m ost is ü ldöz.“ . O lyan időket élünk, am ikor nem zeti 
hőssé ak a rják  deklaráln i I. Lipótot, Rákóczival és Tökölyivel szem 
ben, akiknek válla lkozását önző k a lan d d á  ak arják  sülyeszteni. O lyan 
hangot is lehetett hallani, hogy pl. az evangélikus lelkészek nem vi-



selkedtek  eléggé gerincesen a kom m unizm ussal szemben, m ert közü
lök alig végeztek ki va lak it a kom m unisták. A zt m ondják, a vegyes 
házasság nem törvényes házasság. Egy katholikus tanítógyűlésen azt 
hangoztatták , hogy a p ro testáns tem plom okban nincs ott a K risztus. 
Iskoláinkat, ha elnéptelenednek, meg akarják  szüntetni és az evan
gélikus tanköteleseket a katholikus elemi iskolába utalnák, ahol ezzel 
szem ben a katholikus tankötelesek vannak kisebbségben, ott az iskolát 
községivé akarják  tenni. A ranyt, Petőfit, Jóka it le akarják  tépni a 
m agyar géniusz csillagfényes egéről akkor, am ikor helyébe nem tu d 
nak hasonló fényű csillagokat varázsolni. Egy másik katholikus ta 
nítógyűlésen B althazár püspök miskolci beszédét förtelm es rágalm ak
nak, őt m agát pedig békebontónak bélyegzik. Vigyázzunk, vértelen  
ellenreform áció  ez! Nem hányhatunk  szem et ezek előtt a jelenségek 
előtt, m ert az össztanítóság eddig e lért eredm ényeit is végzetes ve
széllyel fenyegetheti a velünk szemben ellenségessé válható sokkal 
nagyobbszám ú tanítói tábor m agatartása. M inden agresszivitás nélkül 
is evangélikus egyházunk ügyének éppúgy, mint tanítói érdekeinknek 
azzal tehetjük  a legjobb szolgálatot, ha  őrtálló  katonákhoz híven sze- 
rtieínket nyitva ta rtju k  és m int egykor Nehemiás próféta népe, egyik 
kezünkben m unkaeszközt, a m ásikban védőfegyvert ta rtv a  szolgáljuk 
evangélikus népoktatásügyünket.

H a ezután  rá  akarok  térn i az elm últ egyesületi évről teendő je 
lentésem re, m últévi közgyűlésünk —  1928. október hó 10-e — óta 
tö rtén t egyesületi esem ényeinkről a következőkben nyújthatok  rövid 
á ttek in tést:

Ü dülőházunk kérdésében kevéssel közgyűlésünk után, 1928. no
vem ber hó 14-ére választm ányi ülést hívott össze Uhrin K ároly al- 
elnök. Itt a Révfülöpre k iküldött bizottság jelentése a lap ján  e lh a tá 
ro z ta  a választm ány, hogy az üdülőház á ta lak ításá t, ha sikerül hosz- 
szabb le já ra tú  kölcsönt félvenni, 15.555 P erejéig eszközli az egye
sület, hogy így több új szobát nyerve, 18 szobát tud jon  az üdülőknek 
rendeklezésére  bocsátani és így egyszerre 60 szem élyt elhelyezni. 
M egállap íto tta  a szám adásvizsgálatra k ikü ldött bizottság, hogy a pénz
tárkezelést a legnagyobb pontossággal végezte K iszely János pénztá
ros. A  részletes szám adás meg is je len t az ,,Evangélikus N épiskolá“- 
ban. November 26-ára Győrbe az Evangélikus Szeretetházba re n d 
kívüli közgyűlést hívott össze Krug Lajos az üdülőház kölcsöne ügyé
ben. I tt e lha tá roz ta  a közgyűlés, hogy a végleges 10.000 dolláros köl
csönt az Orsz, P ro testáns H itelszövetkezettől veszi föl az egyesület, 
amiből azonban az egyesület tag ja ira  semmiféle újabb személyi meg
terhelés nem háram lik. M ajd  július hó 3-án B udapesten, a Tanítók 
Szövetségházában volt a következő választm ányi ülés. Itt is az üdü lő 
házi kölcsön körül folyt a végleges tanácskozás. S a jn á la tta l vette tu 
dom ásul itt a választm ány, hogy az Orsz. Prot, H itelszövetkezettől 
m indeddig nem  sikerült a legnagyobb erőfeszítés és fáradság m ellett 
sem kölcsönt fölvenni, pedig K api B éla püspök és M esterházy Ernő dr. 
dunántú li egyhk, felügyelő m indent m egtettek, még a dunántúli egy- 
házseriilet készfizető kezességét is fela ján lo tták . M ár ekkor úgy lát-



szett, hegy a kedvezőtlen pénzügyi helyzet m iatt az Orsz. P ro testáns 
H itelszövetkezet nem  k ap ja  meg a kívánt összegű am erikai kölcsönt 
s nem tu d ja  a mi kölcsönünket sem folyósítani. E zért fe lhatalm azta  a 
választm ányi ülés az elnököt, hogy a szükséges kölcsönt, am ellyel 
a váltókölcsön kifizettetnék, esetleg m áshol is felvehesse. U gyanitt 
elfogadta a választm ány az üdülőház felszerelésének kiegészítésére 
vonatkozólag b e te rjesz tett felszerelési jegyzékében foglaltaknak be
szerzését. Az Orsz. P rc t. H itelszövetkezettől nem sikerült m ind a mai 
napig sem kölcfönt felvenni. Ezidőszerint azonban ideiglenesen mégis 
rendezést nyert a kölcsön ügye olyképen, hogy a dunántú li egyház- 
kerü let 130.000 P  kölcsönt vett fel a Pesti K ereskedelm i B anknál 
1 2 x -ra . Ebből á tengedett az egyházkerület nekünk 50.000 P-t. E b 
ből kifizette egyesületünk a szept. hó 12-én esedékes váltó t és közel 
9C00 P-vel a Révfülöpön foganatosított á talakításokhoz já ru lt hozzá. 
Az átalak ítássa l a jövő nyáron m ár 18 gyönyörű szobánk lesz üdü lő 
házunkban és így ott egyszerre 60 vendég is kényelm esen elhelyez
hető lesz. A  kölcsön ügye tehát nov. hó 21 ~ig nyugvópontra jutott. 
E lnökünk beadványt szerkesztett az egyetem es egyházhoz, hogy a 
végleges, hosszú lejáratú  kölcsön m egszerzését, mivel az egyetemes 
ügy, az egyetemes egyház is elősegítse s a jó tá llás t lehetőleg az egye
tem es gyház vá lla lja . Á lljunk  tovább is szilárdan, k itartássa l üdü lő 
házunk ügye m ellett s idővel te ljesen  nyugvópontra érünk!

Ü dülőházunk ügye m ellett még egy fontos kérdés foglalkoztatta  
egyesületünket és tanügyi sa jtónkát: az elemi iskolai szakfelügyelet 
kérdése. A  m ódosított javaslat (Dr. Szigethy— Dr, M ágocsy-Dietz- 
féle) m egjelent lapunkban és vélem ényezés végett lekü ldete tt az egy
házkerületekhez is. Több hozzászólás is tö rtén t lapunkban pro és 
kontra egyaránt. A  tárgyilagos k ritika keretein  túlm enő, szem élyes 
ízű pe rtrak tá lása  sem m arad t el az egész kérdésnek  lapunk h asáb ja i
ról, éppen az eredeti javaslattevő K uszák József részéről. Az ellene 
irányuló tám adás élét lapunk szerkesztője felvilágosító közlésével e l
h á ríto tta  m agától. A  dunántúli egyházkerület a Dr. Szigethy— Dr. 
M ágccsy-D ietz-féle javaslato t nem  fogadta el. H elyette  készíte tt és 
fe lterjesz tett az egyetem es tanügyi bizottsághoz egy új és olyan ja 
vaslato t, am ely az egyházi alkotm ányban m egállap íto tt három  tagból 
(lelkész- világi és tanító) álló bizottság tag ja inak  hatáskörét, jogait, 
kötelességeit m egállap ítja  s abban a tan ító tag  hatáskörébe az iskola 
közism ereti tárgyaiban való előm enetel m egállap ítását s e tárgyak  
tan ításában  szakszerű irányítás és tám ogatás ny ú jtá sá t u ta lja ; míg a 
vallási tárgyak ellenőrzése a lelkésztag; a tan terem  és épületek á lla 
potának  kérdése pedig a világi tag gondját képezi.

H a az egyetemes tanügyi bizottság e javaslato t elfogadja, nem 
lesz külön szakfelügyelő tanító, de a tanítóság részvétele az iskola 
tanulm ányi eredm ényének m egállapításában biztosítva lesz és az egész 
egyetem es egyházban a hárm as bizottsági rendszer keretében olyan 
rendezést nyer, m elyet az össztanítóság is m egnyugvással fogadhat és 
m ely a dunántú li egyházkerület legnagyobb részében m ár évek, sőt
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évtizedek óta eredm ényes m űködéssel tesz szolgálatot az evangélikus 
népoktatásügynek.

A  szakfelügyelet azonban a most vélem ényezésre leküldött ja 
vasla t fo rm ájában  meg nem valósítható. Az egyházi alkotm ány h á r
m as b izottságot ír elő az iskolák m eglátogatására. E bizottság tagjai 
egyenlő jogúak. E bizottság kebelében tehát a tan ító tag  sem nyerhet 
szuverén jogokat, E bizottságot az egyház különösen mint ellenőrző 
közeget küldi ki. A z ellenőrzés jogáról az egyház le nem mond. T e
há t e b izottságot sem engedi e lejteni. A zért az iskolalátogató bizott
ság nem  az a szerv, am elynek keretében a tanító i szakfelügyelet kellő
képen  m egvalósítható lenne.

A  kérdést azért én most más m egvilágításban tárom  fel. Senki 
sem v ita tha tja , hogy az elem iiskolai szakfelügyeletre igenis elsősor
ban a tanító  h ivatott. K eresni kell az erre  vezető u ta t és módot. Is
ko lavizsgálati rendszer és szakfelügyeleti rendszer szerintem  két kü 
lönböző fogalom. A zt hiszem, az eredeti javaslattevő is ügy fogja fel 
a dolgot, hogy míg az iskolavizsgálat évenként egyszeri ellenőrzés, 
addig a szakfelügyelet á llandó  pedagógiai, didaktikai, nevelésügyi 
irányítása , tám ogatása az elemi iskola m unkájának, A  szakfelügyelő 
szak tanácsadó ja  az iskolának, hogy annak m unkája minél eredm énye
sebb legyen. Evégből többszöri m egfigyelésre, lá togatásra  van szük
sége és az iskola vezetőjével való állandó kapcsolatra. E rre a m un
k ára  kiváló pedagógiai készültségi! tanító  hivatott, akinek szám ára 
e célból tu la jdonképen  külön á llást kellene kreálni. Ezt a tervet azon
ban egyházm egyénként szervezendő szakfelügyelői állásokkal m egva
lósítani annak leküzdhetetlen  pénzügyi akadályai m iatt m ostanában 
nem  igen lehet. K ülön állás k reálása állam i rendezést tenne szük
ségessé.

M indam ellett lehetne a külön tanítói szakfelügyelet m egvalósítá
sával kom olyan foglalkozni egy más, átm eneti form ában. Amíg az 
egyházm egyénkénti külön szakfelügyelet ma sok, különösen anyagi 
akadályokkal és nehézséggel szem benálló terve m egvalósulhat, készít
tessék szabályzat külön szakfelügyelő tanító  m űködésére nagyobb kör
zetenként, pl. egyházkerületenként. T erjesztessék javaslat az egyete
mes tanügyi bizottsághoz olyan szakfelügyelő tanító  válaszására  
nézve, akit kikiildene az egyházkerület egyelőre nem az összes, h a 
nem ak ár egyes kiváló iskolák tanulm ányi eredm ényének m egállapí
tására , illetve m egism ertetésére, akár gyengébb eredm ényű iskolák 
m űködésének feljav ítása  céljából. Nagyobb körzetenként, pl. egyház- 
kerü letenkén t volna ta lán  mód a kérdés anyagi részének m egoldására 
is. Az egyház bizonyára örömmel venné a tanítóság ilyen irányú be- 
lekapcsolódását az evangélikus népckíatásügy fejlesztésébe és nagy 
hatáskörre l ruházná fel a szakfelügyelő tanítót, akinek m egbízatásá
tól nagyon sokat várhatna.

A jánlom  e gondolatot a kérdéssel foglalkozók figyelmébe. Köz- 
m egelégedést keltő m egoldását a szakfelügyelet kérdésének a zsinat
tól lehet várnunk.
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Az ,,Evangélikus N ép isko lád ró l szólva, meg kell em lítenem , hogy 
a lap szellemi fellendülése múltévi közgyűlésünk óta egyre fokozódott. 
Sokoldalú cikkei, ta rta lm as értekezései, egyesületi életről szóló és 
általános h íranyaga, a benne kifejlődött viták sora egyaránt a leg
nívósabb tanügyi lapok sorába em elik lapunkat. Meg kell azonban 
jegyeznem, hogy még a magas nívón is vannak fogyatékosságok. H i
báztatnom  keli azt, hogy a sajtópolém iák során nem egy cikkíró le
té rt a tiszta objektivitás ú tjá ró l és a szem élyeskedés terére  tévedt. 
B ántó disszonancia ez abban a határozott, hozzáférhetetlen, tisz ta  lap 
szerkesztési irányban, am ely felé Krug Lajos a lapot á llandóan  vezeti- 
Őrizzük meg mindig a tiszta objektivitást, még a legélesebb v ita té te
lek tag lá lásánál isi Bárm ilyen bíztató is a lap szellem i képe, annál 
vigasztalanabb anyagi helyzete. Az előfizetésre vonatkozó egyetemes 
közgyűlési határozato t, am elynek kötelező végrehajtását K rug Lajos 
legutóbb az egyesületi elnökök ú tján  sürgette, nem h a jtják  egyes egy
házmegyékben most sem végre és így a lap állandó deficittel küzd. 
Ism ételten fel kell kérnünk m inden k a rtá rsa t, hassanak  oda, hogy a 
lap ra  az előfizetési d íja t m inden iskola tényleg be is küldje, hogy 
így a lap szellemi színvonala m ellett annak anyagi a lap ja  is szilárd 
és bíztató legyen.

Örömmel á llap íth a tja  meg az ,.Evangélikus N ép isko ládbó l m in
den nyito tt szemmel figyelő olvasó azt is, hogy az országos egyesület 
keretén  belül m űködő egyházkerületi és egyházmegyei tanítóegyesü
letek igen erdm ényes, magas színvonalú egyesületi m unkát fe jte ttek  
ki az elm últ egyesületi év folyam án. Egyes egyesületek m unkájukkal 
m agukra vonták sokszor nem csak a szűkebb egyházi vagy iskolai élet 
funkcionáriusainak érdeklődését, hanem  a község, a hatóságok, a 
nagyközönség, a város, stb. résztvevő figyelmét is. Hogy csak egy-két 
k iragadott p é ldát em lítsek, a Tolna-B aranya-Som ogyi Egyhm. Tanító- 
egyesület egyik gyűlése az egész község ünnepévé le tt és valóságos 
irreden ta  ünneppé bővült, A  Vasi Közép Egyhm. T anítóegyesület leg
utóbbi, M eszlenben ta rto tt gyűlésén pl. testü letileg  jelen volt az egész 
presbyterium  is és a közebéden is testületileg résztvett. Nem kicsiny 
dolgok ezek.

A nnyi m em orandum ozás és deputációzás sikertelensége u tán  ben
nem az a szilárd  meggyőződés erősödött meg, hogy jogos törekvéseink 
m egvalósulását m inden felülről jövő értékelésen és elism erésen túl 
igazán csak akkor várhatjuk , ha a legszélesebbkörű társadalom , egy 
szívvel, lélekkel átérzi, m egérti és helyesen értékeli a tanító m unká
ját. Folytassuk azért az egyesületi életben tovább is az ily irányú m un
kát, a társadalom  őszinte érdeklődésének, helyes értékelésének meg
nyerését és b íz ta tásá t a magunk szám ára.

A  tárgy rokonságánál fogva m ár előbb, közvetlen a szakfelügye
let kérdése után kelle tt volna em lítenem  egy másik, különösebb é r 
deklődést keltő kérdést, m elynek m egoldását szintén a zsinattól v ár
hatjuk : belekapcsolódásunkat az egyházkorm ányzat összes ágaiba. Az. 
errevcnatkozó javaslato t — sajnos —  a zsinatot előkészítő bizottság 
nagyon m egnyirbálta. Ez a kérdés még nem ju to tt nyugvópontra. Ki-
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vánságunk az, biztosítson az egyház több szabad mozgást tanítóinak 
az egyházi életnek m inden m egnyilatkozásában, a közigazgatás m in
den ágazatában, a korm ányzat m inden fokozatában. Ebből csak áldás 
fakadhat, m ert ez a tanítóságot képességeinek, tudásának, m unka
ere jének  m agasabbfokú kifejtésére serkenti.

N ekünk, evangélikus tanítóknak nem szabad elm ennünk észre
vétlenül néhány  személyi jelentőségű esem ény m ellett. A  tanítói köz
é le t vezére: Rákos István ünneplése kim agasló esem ény a tanítói küz
delm ek terén . Ü nneplésének impozáns keretéhez mi evangélikus ta 
n ítók is elvittük a tanítói szolidaritás fáklyafényét. Az ünnepeltet 
meghívó küldöttségben ott volt B enedek Vince, az ünnep egyik szó
noka K rug Lajos volt. K ívánjunk e helyről is még sok áldással, si
kerekkel dús esztendőt Rákos Istvánnak.

V annak gyászos em lékeink is. P app  József, nyug, soproni tanító- 
képzőíntézeti igazgató, tankönyveink társszerzője, elköltözött az élők 
sorából. M unkás élet u tán  té rt pihenni. Legyen á ldo tt emléke! E l
költözött az élők sorából B enedek Elek, a gyermekvilág nagy m ese
m ondója, aki m esét tudo tt m ondani a csodás, nagy term észet m inden 
kis virágáról, a gyönyörű m agyar tö rténet m inden legendás alak járó l, 
K isbakcnnak kertje irő l, egyszerű népéről, bájos falusi idilljeiről. M int 
a „N éptanítók  L a p ja “ egykori szerkesztője is közel á llo tt hozzánk. —

P ó to lhata tlan  ű rt hagyott maga után  a 47 eves korában, te tte re 
jének teljességében a m egdicsőültek honába távozott Quint József. Mi 
evangélikus tanítók  is kegyelettel hódolunk a nagy pedagógus em lé
kének, —  A  régi evangélikus tanító i gárda közel fél évszázadot 
szolgált a lak ja inak : A lexy Lajos, M arton K ároly  kőszegi, Brósz János 
orosházi tan ítóknak  és Laschober G usztáv soproni nyug. igazgató-ta
nítónak  em lékeit is kegyelettel őrizzük meg.

Tankönyvügyünkkel e helyen nem foglalkozom, erről kiilöu elő
adásban  szólok röviden.

Sérelm einket á llandóan  napirenden, ta r t ja  úgy az Országos T an í
tószövetség, m int egyesületünk. A  nyom asztó, válságos gazdasági 
helyzet kétszeres súllyal nehezedik reá a term ényfizeléses kán to rta- 
h ítókra. Új sérelm ünk, a búza egységárának magas értékelése, né
melyik, sok egységgel rendelkező kartá rsunka t katasztrofálisan  érinti. 
Hogy a gazdasági válság sebeit m inden más társadalm i rend  m ellett 
mi is érezzük, ebbe még csak beletörődnénk. De, hogy akkor, amidőn 
a készpénzfizetéses állam i tisztviselő m egkapja a státus szerint őt meg
ille tő  fizetést te ljes értékben, m iért kell a term ényfizetéses kán to r
tanítóknak, a kántoriak  beszám ításának igazságtalansága m ellett, még 
ezt az újabb, súlyos sérelm et is elszenvednie? M iért kell a magas é r
tékelés m iatt egyeseknek évenként sok száz pengővel károsodniok? 
E zt m egérteni nem tudjuk , ezért vérzünk és m unkaerőnk, kitartásunk, 
ideálizm usunk elsorvad. Eddig e sérelem  orvoslásának kérdése, min
den belső fórum előtt sikertelenül hullott vissza közénk. Országos 
egyesületünk választm ánya elhatározta, hogy tudom ására hozza a sé
relm et az egységes p á rt elnökének: Pesthy  Pál őnagym éltóságának, 
akinek egyébként a Tolna-B aranya-Som ogyi Egyházmegyei Tanító-
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egyesület elnökének: G rieszhaber k a rtá rsn ak  elő terjesztése révén tu 
dom ása van összes sérelm einkről. B ár meg vagyunk győződve e k i
váló jóakarónk jó indulatáról, közbenjárásáró l, eredm ényt, orvoslást 
— sajnos —  eddig nem tapasztaltunk . A  term ényfizetéses k án to r
tan ítóknak  olyan súlyos az anyagi helyzete, hogy nem lehet csodálni, 
ha ú jabban nagyon sok kántortan ító i á llásra  a p á lyázat m eddő m arad. 
A  term ényfizetéses kán to rtan ítók  kétszeres adót fizetnek. K ét m un
káért egy fizetést húznak, de ez az egy fizetésük is kevesebb, m int 
bárm ely készpénzfizetéses, hasonló fokozatban lévő tisztviselőé, vagy 
állam i tanítóé. E m ellett a term ény javadalom  összegyűjtése sok helyen 
annyi bosszúsággal jár, hogy a jó viszony a  tan ító  és a nép között 
te ljesen  megromlik. És az ilyen tanító tó l v ár egyház és állam  ered 
ményes, ere jé t szinte tú lhaladó  kultúrm unkát. Súlyos sérelem  ez, am i
nek, ha nem orvosolják, b e lá thatitlan  káros következm ényei lesznek.

Van némi örömöt keltő esem ény is, ami az 'össztanítóságot a kö
zelm últban érte. H a a sok anyagi sérelem  nem is szűnt meg, ha a te r
m ényfizetéses kánto rtan ítók  sivár, nehéz helyzetbe ju to ttak  is, van 
olyan m ozzanat, amit örömmel üdvözölhetünk. Egy kis tö rvény javas
la t ez, am elynek indokolásánál k ife jte tte  a kultuszm iniszter, hogy am i
dőn kultúrprogram m jának  egy je len tékeny  része: 5000 tan terem  és 
tanítói lakás felépítésének akciója befejezést nyer, nem feledkezhe
tünk meg a tanítókról sem, akiknek hivatása, hogy a tan term eket ta 
nítóm unkával betöltsék, E zért m ondotta ki törvényben, hogy a ta n y á 
kon és falvakban egy-egy hold belterü le te t kell nekik adni. E zért nyi
to tt meg egy kis tö rvényjavaslatában  a m iniszter a beiratási d íjak  fel
em elésével egy szerény, évenként 2— 300.000 P -t kitévő forrást a rra  
a célra, hogy belőle tanítói házak lé tesü ljenek  közép- és főiskolákkal 
rendelkező városokban. —  Szerény alko tásokat céloznak e javaslatok, 
de mégis szeretettel kell őket fogadnunk. B ár a javasla t képviselő- 
házi tárgyalásánál Kocsán K ároly  beszédében olyasvalam it m ondott, 
hogy azért ke lle tt valam it a tan ítóságért tenni, m ert a tanítóság k í
vánságait a korm ány belátható  időn belül teljesíten i nem tud ja , bár 
az iskolaépítési akció befejezése u tán  a kultuszm iniszter Ígérete sze
rin t a kántortan ító i sérelm ek rendezését vártuk, mégis rem élem , hogy 
e javaslatok csak a kezdetei azoknak az intézkedéseknek, am elyek 
anyagi sérelm eink legsúlyosabbjainak orvoslását, m éltányos igényeink 
kielégítését vannak hivatva szolgálni, K itartó  küzdelm et kell továbbra 
is folytatnunk jogainkért m indaddig, amíg célt nem érünk. A  tiszta 
igazság feltárása, helyzetünk m egvilágításának következetes, á llandó 
felderítő  m unkálata  előbb-utóbb kell, hogy sikert hozzon, am int az 
illetékes körök téves felfog4sának helyesbítése u tán  igen jelentős si
kert hozott abban a kérdésben, hogy a várm egyei á lta lános tan ító- 
egyesületek elnökei tag jaivá le ttek  a törvényhatósági bizottságoknak.

M inden sö téten látás helyett gyújtson lelkűnkben világot a re 
mény! A djon ez a rem ény küzdelm einkhez erőt, m unkánkhoz k ita r
tást, hegy a súlyos gazdasági válsággal még súlyosabbá le tt helyze
tünk m ostohasága m ellett is fel tud junk  em elkedni szent hivatásunk
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m agas orm ára és tud junk  dolgozni evangélikus népoktatásügyünkért s 
ezzel egyházunk és nem zetünk boldogulásáért!

A  közgyűlés a feszült figyelemmel végighallgatott tartalm as és 
m indenre kiható titkári je len tésért jegyzőkönyvi köszönetét szavaz 
Somogyi Béla titkárnak  és G rieszhaber E. H enrik ind ítványára ki
m ondja, hogy az ,(Evangélikus N épiskola“ te ljes egészében közölje a 
m inden evangélikus tan ító t érdeklő jelentést.

4. A  közgyűlést megelőző választm ányi ülés h a tározata  értelm é
ben, az indítványok a tárgysorozat elején  tárgyalta tnak . Sorra kerü l
nek a következők:

a) G rieszhaber E. H enrik felolvassa a vallás- és közoktatásügyi 
m iniszterhez felterjesztendő , a D unántúli Evang. T anítóegyesület köz
gyűlésén m ár tárgyalt és elfogadott m em orandum át, sérelm einket is
m ertetve kifejti, hogy amidőn más tisztviselő m inden hó elsején  meg
k ap ja  fizetését és ezen felül m inden külön m unkája u tán  külön java
dalm át, ugyanakkor a m agyar tanító  levitái és kántori m ellékfoglal
kozásáért nem csak hogy külön javadalm at nem kap, de törvényes fi
zetését sem, hanem  egyenesen büntetik, m ert értékegységei túlm agas 
m egállapítása m iatt olykor 600— 800 pengős veszteség éri. E lőadó m e
m orandum át a következőkben foglalja össze: „K érjük, kegyeskedjék: 
1. folyó évi július hó 1-től szám ítva az értékegységet 27.84 pengőről 
18 pengőre leszállítani és az értékegységet m inden évben az akkori 
augusztus— szeptem ber havi és vidéki búzaátlagárak  figyelembe véte
lével újból m egállapítani. 2. K egyeskedjék az 1928. évi július hó 
1-től szám ítva m inden érdekelt tan ítónak  értékegységenként 5 pengő 
té rítés t utalványozni. 3. K egyeskedjék sürgősen intézkedni aziránt, 
hogy a kántori, levitái és tanítói javadalom  egy megfelelő, m éltányos 
százalék szerin t e lk ü lö n ítessék  és az így fennm aradó tanítói javada
lom a m egfelelő állam segéllyel kiegészíttessék. 4. K egyeskedjék in
tézkedni azirán t is, hogy a felekezeti tanítóság az egyházak külön meg
terhelése nélkül m inden tekintetben a többi tisztviselőkkel egyenlő el
lá tásban  részeltessenek  és ne legyen a valóságban sem különbség m a
gyar és m agyar tanító  között.“

D a r i d a K áro ly  csatlakozik G rieszhaber E. H enrik m em orandu
mához és hangsúlyozottan k ijelenti, hogy lapok és sajtó  ú tján  azt kell 
hangoztatnunk, hogy mi a t ö r v é n y e s  fizetésünkben vagyunk meg
rövidítve.

V a r g a -  Géza, irreden ta  szem pontból tekintve, sérelm ünket ká
rosnak ta r tja  azért, m ert a m egszállott terü leteken  működő és n a
gyobb kántori javadalm akat élvező kartársa ink  —  konkrét eseteket 
mond el — visszacsatolás esetén m ellékjövedelm üktől elesnének.

F a r k a s  Sándor, a prot. egyházak napisajtó  szolgálatának ve
zetője, a rra  kéri a m egjelenteket, hogy sérelm eikkel fo rduljanak  a 
sajtó  közvélem ényt form áló erejéhez.

B é r c e s  Lajos és G e r e n g a i  Pál hozzászólása után  elnök az
zal rekeszti be a vitát, hogy az anyagi sérelm ek dolgával a T anító
szövetség külön fog foglalkozni.
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A közgyűlés G rieszhaber E. H enrik ind ítványát elfogadja és k i
m ondja, hegy a m em orandum ot terjesszük az egyetemes egyházi köz
gyűlés elé is.

Elnök szeretetteljes szavakkal üdvözli a sérelm ek tárgyalásánál 
érkező, egyesületünk első d ísztagját, M ágócsy-Dietz Sándor egyetemi 
tanárt, akit a közgyűlés lelkes ovációban részesít. —  M ágócsy-Dietz 
Sándor elm ondja, hogy báró R advánszky A lbert egyetem es egyházi 
felügyelőt képviseli, rövid, de m agasan szárnyaló  válaszában az evang. 
tanító  és a család közötti kapcsolatró l beszél, —  hallván a sérelm ek 
tá rgya lásá t — felvilágosításul előadja, hogy az anyagi sérelm ek o r
voslásánál a kultuszm iniszterben megvolna a jóakarat, azonban a 
pénzügym inisztérium ban akad meg m inden. ígéri, hogy a m em oran
dum érdekében ügy a kultuszm inisztérium ban, mint a  pénzügym inisz
térium ban e ljár. (Lelkes éljenzés.)

b) L e h c c z k y  Igor e lő terjeszti következő ind ítványát: „M ondja 
ki a közgyűlés, hogy a beiratási díjakból m inden tanuló  u tán  20 fillér 
az evang. egyetemes tanítóság jóléti intézm ényeire ford íttassék  és ke
resse meg és kérje  meg az egyetem es egyház folyó évi közgyűlését, ily 
ha tá roza t m eghozatalára .“

A közgyűlés Lehoczky Igor ind ítványát egyhangúlag elfogadja.
c) A  közgyűlés, foglalkozik S z e v e r é n y i  Samu indítványaival. 

1. Első indítványához, mely szerint október 31~e, a reform áció emléke 
egyetem esen és egységesen avattassák ünneppé úgy az egyházakban, 
mint az iskolákban — bár a legtöbb egyházban és iskolában eddig is 
m egünnepeltetett — , a közgyűlés hozzájáru l. 2. Azt az indítványát, 
hogy: ,,Az összes tanügyi bizottságokban 50% egyházi, 25% világi és 
25% a tanügy embereiből v á lasz tassák“ , a közgyűlés leveszi a n ap i
rendről. 3. Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület közgyűlésén 
m egjelent tagoknak költségét vagy az iskolafenntartók , vagy az egye
temes egyház pénztárából térítsék  meg, U h r i n  K ároly alelnök hoz
zászólása u tán  e lfogadtato tt azzal, hogy ezt a javaslato t az O rszágos 
Tanítószövetség elé terjesszük. 4. A  háborúban résztvett tanítók  h ad i
pótlékára  vonatkozó javasla tá t a közgyűlés elfogadja és kim ondja, 
hogy a hadipótlék felvósítására köteleztessenek az iskolafenntartók ,

d) G e r e n g a i  P álnak  azon javaslatát, hogy Luther nagykáté ja  
m agyar nyelven adassék ki, a közgyűlés elfogadja.

e) D a r i d a  K ároly indítványát, hogy az Országos T anítóegye
sület közgyűlésén egyéni vélem ényeket és h irte len  tám ad t ö tle teket 
ne adjunk elő, a közgyűlés elfogadja és kim ondja, hogy csak olyan 
írásban elő terjesz tett indítványok tárgyaltassanak , am elyeket az egy
házmegyei és kerületi gyűlések m ár átszitá ltak .

5. D e á k  János dr., a soproni evang. h ittudom ányi egyetemi fa
kultás tanára , „Az alkchclkérdés és az isko la“ címen ta rto tt re n d 
kívül tanulságos, sok elism eréssel és itt-o tt hangos tapssal honorált 
előadást. E lőadását úgy á llítja  be. m int egy kedves családi körben 
elm ondott, igen m egszívlelendő indokokkal k ísért tanácsokat. E l
m ondja, hogy az iskolán keresztül lehet leginkább az alkohol ellen 
küzdeni, A  tanító  nem lehet alkoholpárti. A  lelkésznél és a tanítónál
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az egyéni p é ldaadás döntő szerepet játszik. A  sajtó  99% -a alkohol
párti, Legtöbb lap —  hacsak apróbb cikkekben is —  higúnyclja a 
„száraz A m erikát. A z evangélikus iskola és az evangélikus nép m in
denü tt a legm agasabb színvonalon áll, kéri a m egjelenteket, hogy le 
gyünk az alkohol elleni küzdelem ben is vezetők, vegyük fel a küz
delm et az alkohol ellen a gyermek, egyházunk és édes m agyar h a
zánk érdekében.

E lnök ind ítványára  a közgyűlés Deák János dr. egyetemi ta n á r
nak a nagy érdeklődéssel végighallgatott, tarta lm as, szép előadásáért 
egyhangúan köszönetét mond.

6. G e r e n g a i  Pál ,,A kántorképzés refo rm ja“ című e lőadásá
ban meggyőző érvekkel fejtegeti, hegy a kántor foglalkozása nem le 
het a tanító  m ellékfoglalkozása. M ajd a kán to r levitái tevékenységé
ről, h ivatásáról és kötelességéről beszéli.

A  közgyűlés Lacza E ndre és Szeverényi Samu hozzászólása után 
jegyzőkönyvi köszönetét szavaz az előadónak.

7. S o m o g y i  Béla egyesületi titkár a tőle m egszokott nagy fel
készültségről és hozzáértésről tanúskodó előadásában ,,A tankönyv- 
revizíó“-ról értekezett. A  Kapi-—P app-féle tankönyvek új k iadásának  
m ódosításairól beszélt részletesen, felsorolván az érték telen  részeket 
és az alkalm atlan  olvasm ányokat. A  revizió-tervezet ism ertetése után  
javasolja, hogy az Ág, Hitv. Evang. Orsz. Tanítóegyesület tankönyv
szerkesztő bizottságának tagjai külön-külön foglalják javaslataikat 
írásba és kü ld jék  decem ber 15-ig Krug Lajos elnökhöz.

D e á k  János dr. egyetemi tan á r indítványozza, hogy az új k i
adású tankönyvek ism ertessék a velünk rokon népeket és foglalkozza
nak az alkohol elleni küzdelem m el.

B a r t a 1 Béla kifakad a K api— Papp-féle  tankönyvek túlságos 
drágasága ellen és indítványozza, hogy addig ne fogadjuk el az új 
kiadást, amíg az ára  nincs m egállapítva.

M e n d e l é n y i  János különösen az V,— VI. oszt. könyvek fo
gyatékosságáról beszél, a revíziót sürgeti; O r s z á g h  József a tan 
könyvek túlm agas á ra  ellen  emel szót,

A közgyűlés Somogyi B élának a K api— P app-féle  tankönyvek re 
víziójáról ta rto tt e lőadása során te tt indítványát, valam int Deák J á 
nos dr. és B artal Béla ind ítványát elfogadva, felhívja az orsz. egye
sület tankönyvszerkesztő bizottság tagjait, hogy a revízióra vonatkozó 
javasla ta ikat nyújtsák  be decem ber 15-ig Krug Lajos egyesületi e lnök
höz. K ívánatosnak ta r tja  em ellett a közgyűlés, hogy ha a revízióra 
vonatkozólag az egyesület valam ely tag jának  eddig még nem tárgyalt 
ötlete, elgondolása volna, azt írásbeli elő terjesztés ú tján  hozza Krug 
Lajos elnök tudom ására.

8. A  szakfelügyeletről D a r i d a K ároly  ta rto tt nagy felkészültség
től csillogó, pom pás előadást. A  tőle m egszokott alapos érveléssel tá r 
gyalt az iskolalátogatás fontosságáról. A  nem tanítók  — m ondotta — 
látogatásaik  alkalm ával igen naiv kérdésekkel lepik meg a tanulókat. 
M ajd  vázolja M ágócsy-Dietz dr.— Szígethy Lajos javasla tá t és elfo
gadásra  a ján lja .
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A  közgyűlés megköszönve D arida K árolynak a szakfelügyeleti 
kérdés körül k ife jte tt nagy m unkásságát, e lő terjesz tett javaslatához 
hozzájáru l.

9. M a y e r  József jelenti, hogy a számvizsgáló bizottság a pénz
táros szám adásait átvizsgálta, az eredeti nyugtákkal egyezőknek, ösz- 
szegeikben hiánytalanoknak, helyeseknek ta lá lta . A  közgyűlés b izal
m át megköszönve, felm entésüket kérik.

A  közgyűlés, megköszönve a pénztáros és a szám vizsgáló b izo tt
sági tagok önzetlen m unkásságát, felm entésüket m egadja,

10. K i s z e 1 y János egyesületi pénztáros meleg közvetlenséggel 
ad ta  elő jelentését üdülőházunkról. E lm ondotta, hogy 1. üdülőházunk
ban 1928-ban és 1929-ben is meghitt, családias viszony fejlődö tt ki a 
k artá rsak  között. M egértették, m egszerették, m egbecsülték egym ást. 
Kár, hogy olyan rövid a nyaralási főszezon. Az első évben a vendég
lősnek fizettünk naponta  és szem élyenként 3 P-t, szobahasználatért 
pedig 1 P-t. Befolyt egyesületünk javára  az első évben összesen 3111 
pengő 70 fillér. A  m ásodik évben a vendéglős kapo tt 3.50 P-t, ne
künk juto tt 0.50 P, összesen bevételeztünk tehát 1531 P 20 f-t. 2. V ál
tóadósságunk 50.000 P. R endelkezésünkre álló pénzből m egcsináltat
tuk a te tő t E tern it-pa lával 5253 P 72 f összköltséggel, továbbá á ta la 
kíttattuk , k ihasználtuk  bőséges helyünket (nagy terem , nagy szobák) 
és nyertünk összesen 17 szobát (melyben 60 em ber kényelm esen elfér) 
3227 P 57 f k iadással. Továbbá felszerelési tá rgyakra : lepedő, ván- 
kcshuzat, gyapjútakaró , szekrények, ágyak, m atracok, kályha, p a rt-  
betonozása, elköltö ttünk 2260 P 75 f-t. 3. Pénzünk ez év végével nincs, 
m ert az utolsó fillért is elkö ltö ttük  kam atra .

E lőadásának  befejeztével elő terjeszti következő pénzügyi jav as
la ta it:

a) Bocsássunk ki 50 P névértékű záloglevelet tíz év a la tti v issza
fizetési kötelezettséggel 8— 9%  m ellett. Ez egy belső kölcsön, m in
denki v isszakapja. F edezet erre  üdülőnk, m ely jelenleg 100.000 P -t 
képvisel. Fedezet továbbá az évi 4500 P-s állam segély, F rank lin  ta n 
könyvszázalék 3000 P, üdülőnk évi hozam a 3000 P.

b) K eressük meg a F rank lin -T ársu la to t, hogy nagyobb városokba 
szá llíto tt könyvek után  is adjon százalékot, illetve ad jon  egyesüle
tünknek m inden e lad o tt tíz könyv u tán  egyet, m int azt más könyvkiadó 
m egteszi. Ilyenform án fix összegben is m egállapodhatnánk. J a v a 
solja, hogy kérjünk  a F rank lin -T ársu la ttó l évi 6000 P fix összeget. U. i. 
a F rank lin -T ársu la t nem ad egy fillért sem a m aga pénzéből, am it 
ju tta t, azt a falusi k a rtá rsak  v issza tarto tt 10% -ból fizeti be egyesüle
tünk pénztárába. Ez az összeg az elm últ évben igen kevés volt (3135 
pengő 70 fillér).

K iszely Jánosnak  a közgyűlés értékes m unkásságáért köszönetét 
m ond és e lő terjesz tett pénzügyi javaslataihoz hozzájáru l.

11. A  közgyűlés hosszasan foglalkozik az üdülőház ügyeivel.
a) K i s z e l y  Jángs bejelenti, hogy Bakó Lajos az üdülőház gond
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noki állásáról lem ondott és kérvénnyel fordul egyesületünkhöz, m ely
ben utólagos segélyt kér.

A  közgyűlés Bakó lem ondását tudom ásul veszi, a segély iránti 
kérelm ét elveti.

b) K r u g  Lajos elnök elm ondja, hogy még az üdülőház a lap ítá 
sánál, am ikor a S tráner cég az á ta lak ítási m unkálatokra a m egbízatást 
m egkapta, egy M aszlag nevő építész is benyú jto tt egy gyengébb tervet, 
118.000 pengőről. E lnök kijelenti, hogy M aszlagnak akkor az a lkal
m atlan  tervezetet szabályszerűen visszaadta. M aszlag most egy év 
le te lte  u tán  3350 pengő követeléssel lépett fel egyesületünkkel szem
ben; a társadalom biztosító  pedig 600 pengő adóval sú jtja  üdülőhá
zunkat.

K iszely János ind ítványára  a közgyűlés felhatalm azza Zierm ann 
Lajos és Kovács József kartá rsaka t, já rjan ak  el Zalaegerszegen ügye
ink jóakíratú  elintézése érdekében.

c) B a r t a 1 B éla bejelenti, hogy a számvizsgáló bizottság lemond. 
Javaso lja , hogy a közgyűlés válasszon egy üdülőházellenőrző intéző
bizottságot, m elynek elnöke Uhrin K ároly  egyesületi alelnök legyen. 
Legyen a számvizsgáló bizottság és az intéző bizottság egy és ugyanaz. 
Az üdülőház gondnoki állásának  betöltését és egyéb ügyek intézését 
b ízza a közgyűlés erre a bizottságra.

A  közgyűlésB artal Béla javaslatához egyhangúlag hozzájáru l és az 
intéző bizottság tag ja it m egválasztja. Elnök: U hrin K ároly  egyesületi 
alelnök, B ékéscsaba; tagok: Somogyi Béla egyesületi titkár, K örm end; 
Kovács József, Révfülöp; Zierm ann Lajos, Kővágóőrs; D arida K á
roly, Békéscsaba; P a tak i János, Szarvas; Róth Kálm án, Aszód; K e
m ény Péter, N yíregyháza; Tolnai Pál, N yíregyháza; K aján  József, 
Legénd; Bízik József, Szügy. K im ondja továbbá a közgyűlés, hogy e 
b izottság költségeit az egyházkerületek fedezzék.

d) A  közgyűlés egyhangú lelkesedéssel fogadja K r u g  Lajos e l
nök e lő terjesztésére  a választm ány azon javaslatát, hogy a jövő évi 
közgyűlésünket kivételesen a nyár folyam án üdülőházunkban tartsuk .

Több tárgy  nem lévén, az elnök zárószavaival és a  ,,H iszekegy“ 
eléneklésével véget ért a közgyűlés,

K. m. L: K r u g  Lajos elnök; H r a b o v s z k y  M ihály jegyző. 
H itelesítik : L e h o t z k y  Igor és D a r i d a  K ároly.

Nyilatkozat.
A zon kartársaknak , akik a most m egjelent ném et Fibel és II. oszt, 

olvasókönyv szerkesztői irán t érdeklődnek, ezúton hozzuk szíves tu 
dom ásukra, hagy nekünk ezen könyvek szerkesztésében részünk nem  
volt. Mi csak annyit tudunk, hogy fentnevezett könyveket egy, a ko r
m ány á lta l k ikü ldött bizottságtól szárm azó tervezet, illetve utasítás 
a lap ján  az Egyetem i Nyom da ad ta  ki és az evangélikus iskolák részére
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a Luther Társaság hozza forgalomba. Az esetleges kérések vagy p a 
naszok tehát oda intézendők.

M inket csak a most k iadásra  kerülő III .— IV. és V.— VI. osztályú 
olvasókönyvek szerkesztési m unkálataiba vont be az Egyetem i N yom da 
igazgatósága.

S o p r o n ,  1929. november hó 20.

Neubauer János, tanító . Graf Samu, igazgató-tanító.

Az Orsz. Evangélikus Tanító-Egyesület 
bevételei és kiadásai részletezve

1929. január 1-től december 31-ig.

Bevétel Kiadás
1. P énztárm aradvány  1928-ról 67'09, tőkésí- P P

te tt kam at 5’59 P ............................................. 72-68
2. T a g d í j a k b ó l ....................................... ..... 551-46
3. Ü dülőháznak ado tt kölcsön visszafizetve

egyesületünk pénztárába  ............................ 125'—
4, Tanítók Szövetsége és ,,T anítók L a p já “-ra 10 32
5. Rákos István elnök jubileum ára . . . . 104'—
6. Elnöknek balesetből szárm azó költségei né-

mi p ó t l á s á r a ........................................................ 200'—
7. Portók , . . . •....................................... 8 2 6
8. E lnök adm inisztrativ  k i a d á s a ....................... 136-90
9. P énztáros útiköltségei és e llá tási d íja 73' —

10. T itkár útiköltségei és e llá tási d íja  . . 39-80
11, E llenőr (M ayer József) útik. és ellát, d íja io-—
12, D arida K ároly  útiköltsége és e llá tási d íja  . 32-—

749-14 614-28
Egyenleg, mint pénztárm aradvány  1929-ről 134-86

749-14 749-14

T agd íja t nem fizetett öt egyházmegye 120 tag ja  120 P  összegben.
Kiszely János, pénztáros,

A  bevételi, k iadási nyugtákat, szám adást té te lrő l-té te lre  gondo
san  átvizsgáltuk és m indent rendben  ta lá ltunk .

B udapest, 1929. decem ber 27.
Uhrin Károly  s. k., biz. elnök; Darida Károly  s. k., biz. jegyző; 

K em ény  Péter  s, k,, biz. tag; Kovács Józse f  s, k., biz, tag; Ziermann  
Lajos  s. k., biz. tag; Pataki Sándor  s. k., biz. tag.
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Üdülőházunk bevételei és kiadásai
1929. január 1-től december 31-ig.

B e v é t e l K i a d á s

1. P énz tá rm aradvány  1928-ról 24" 10, tőkésített p p
kam at 1928-ról 104*34, kam atvisszatérítés
27740, elnöktől visszafizetés 218'44 P . 623 98

2. K artársak , egyházak, iskolák, magánosok
adom ánya ...................... 2 701-20

3. F rank lin -T ársu la ttó l tankönyvszázalék . 3435  70
4, Ü dülőház jövödelme 1929-ben (szobadíjak

naponta  és szem élyenként 50 f-jével . 1 53F20
5. T űzkárbíztosításból fél évi díj visszafizetve

palázás k ö v e tk e z té b e n ....................................... 111-21
6. V áltókölcsön 50.000 P, kam atra  kölcsön fel-

véve 3610 P ........................................................ 53 610'—
7. Egv évi á l l a m s e g é l y ....................................... 4 500- -
8. P alázás 5253'72 P, á ta lak ítás 3227*57 P,

csónakok őrzése és festése 5046 P . 8 531 45
9. Lepedők, törülközők, vánkoshuzatok, gyap-

jü takarók. ágyak, m atracok, szekrények 1.428-23
10. Négy m 3-es szem étgödör hatósági rendelke-

zésre beton a ljja l, o ldalakkal, deszkatetővel 150 —
11. Szívó-nyomó kút felszerelve 355'90, Prem ier-

kályha 113*54, p a rt betonozása 363’08 P . 832 52
12. Kabinok foglalási díja  21P20, tűzbiztosítás

308‘81, betöréses lopás bizt, d íja  50‘90 P 570-91
13. Telekkönyvi k ivonatért 28’— , ügyvédeknek

vesztett po rért 46P54 P .................................. 489*54
14. E lnök (288*07), pénztáros ( 134*08), titk ár

(25*70), bizottság (18*66 P) utikölts., napid. 466-51
15. E lnök elszám olásából 203*44, üdülőház fel-

ügyelőjének július- és augusztusra 193*20 P 396-64
16. Soproni T akaréknak  38.470, K iszely J,-nek

5800, O. E. T. E .-nek 125 P köles, visszafiz. 44-395 —
17. Kölcsönök kam ata, bélyege, illetéke, váltó-

ja  1929-ben és 50.000 P -nek  kam ata 1930,
január— f e b r u á r r a ....................................... 7432-40

18, Vegyesekre 116*66, portókra 50*30 . 166-96
19. Á tfutó tételek: jégért üdülőházunkban . 378 88 37648

Bakó vendéglősnek ....................................... 4.586 60 4 586 60
B érelt két nyara lóért M ázor tu lajdonosnak 3 1 7 - 317"—
Fürdödíj ............................................................. 1 2 6 *— 126 —
Rákos István j u b i l e u m á r a ............................ 104--- 104- —

71.725 77 70.069-94
Egyenleg, mint pénztártfiaradvány 1929-ről 1.655-83

71.725 77|71.725 77

Kiszely János, pénztáros.
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A bevételi, k iadási okm ányokat, az üdülőházról vezetett segéd
könyvet, ezek összegezését átvizsgáltuk és kifogástalan rendben  ta lá l
tunk m indent.

Révfülöp, 1929. ncv, 23-én és B udapest, 1929. decem ber 27-én.
Uhrin Károly  s. k., biz. elnök; Darida Károly  s. k., biz. jegyző; 

Kem ény Péter s. k., biz. tag; Kovács Józse f  s. k., biz. tag; Ziermann  
Lajos s. k., biz. tag.

H i b a i g a z í t á s .  Lapunk 1929. évi február 2. szám ában a 64. 
oldalon rossz tördelés következtében a felső két sor hibásan így je len t 
meg: ,,16 gyapjú takaró  83L43 P, 10 mosdó, 10 ruhafogas, 10 vödör 
399'44 P, összesen: 1230'87 P .‘‘ —  Helyesen a nyugták szerint s a k é z 
iratban így van : ,,16 gyapjútaikaró 500'80 P, 231/4 m angin 58'13 P, 
21 m kókuszszönyeg 252 P. Hat drb. vas ruhafogas 144 P, hat vízvödör  
33 P, hat mosdó 120 P. Régi vaságyak, mosdók festése zom áncfesték
kel', 20 drb. vasfogas terraszra 70'90 P, szállítás, forgalmi, csomagolás 
52'04 P, összesen 1230 P 87 fillér .“ — K r u g  Lajos, elnök.

Üdülőházunkról.
Országos egyesületünk választm ánya 1929. évi decem ber 27-én 

B udapesten  ülést ta rto tt. Ezen üdülőházunknak intéző bizottsága be
szám olt kiküldetéséről. K iszállo tt Révfülöpre, hegy az üdülőn vég
zett m unkálatokat felülvizsgálja. A  bizottság az ott tap asz ta ltak ró l a 
legnagyobb elism erés hangján  nyilatkozik. Az átalak ító  m unkák cé l
szerűség és a hely okcs k ihasználása tekin tetében  valóban közm egelé
gedést keltők és m inden a lehető legolcsóbb árakon és mégis kifogás
ta lanul készült el. A bizottság azért a választm ány ú tján  legnagyobb 
elism erésének és h á lá jának  kíván kifejezést adni, a terv  k igcndolójá- 
nak és m egvalósítójának, K i s z e l y  Jánosnak . Ehhez a választm ány 
örömmel hozzájárul és köszönetét mond K o v á c s  Józsefnek is, aki 
K iszelyt nehéz vállalkozásában tám egatta. Az üdülőház most annyi 
férőhely felett rendelkezik, hogy abban bárm ikor 50— 60 vendég ké
nyelm esen elhelyezhető.

A gondnoki á llásra  négy komoly pályázó jelen tkezett. A  p á ly á 
zatoknak gondos és beható ism ertetése után, a választm ány titkos sza
vazással és szótöbbséggel K l e i n  M ihálynéval, egy tanító  özvegyé-, 
vei tö ltö tte  be az állást. K leinné a Vörös Pálné-féle  penziót hosszabb 
időn á tv e z e tte  közm egelégedésre, ahol 150 szem élynek ellá tásáró l ke l
le tt gondoskodnia. Van tehát e téren  m egfelelő gyakorlata  és tap asz 
ta la ta .

A  választm ány azután  az üdülöház felügyeletével, rá term ettségé
nél fegva ismét K i s z e l y  Ján o st b ízta meg. K iszely János köszö
nettel tudom ásul vette a m egbízatást, de kény telen  volt azt m ost e l
hárítan i magától, m ert idült gégehurutját kell gyógyítania a nyár fo
lyam án valam ely tengeri fürdőben. E llenben felügyelőül a ján lo tta
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maga helyett m ájus— júniusra K o v á c s  Józsefet, jú liusra U h r i n  
K árolyt, augusztusra R ó t h  K álm ánt, szeptem ber— októberre Z i e r- 
m a n n Lajost.

Kovács József azonban egy em berre kérte ruházni a felügyelői 
tisztséget és Zierm ann Lajos a já n la tá ra  a választm ány Kovács József, 
Révfülöpön lakó nyug. tan ítóval tö ltö tte  be ezt az állást.

Az intéző bizottság azu tán  je len tette , hogy az eddigi bérlőtől, 
Bakó Lajostól a le ltá ri tá rgyakat h iánytalanul és kifogástalan á llapo t
ban átvette , három  szobában elhelyezte és lezárta. Ezt a választm ány 
örvendetes tudom ásul vette .

Akik elmentek.
M a j o r  S a m u .

1929. évi decem ber hó 1-én, 22 évi buzgó és áldásos m űködés 
után, életének 42. évében, k ín teljes szenvedés között elhúnyt M a j o r  
Samu szakonyi evang, tanító . Decem ber 3-án tem ették  k artá rsa i és az 
egész község im pozáns részvétele m ellett.

M ikor a sír szája  bezáru lt a koporsó felett, sokan ta lán  még csak 
nem is se jte tték , mily nagy értéket ad tak  át az édes anyaföldnek. 
Csak azok, akik őt iskolájában látták , akik krisztusi szellem től á th a 
to tt m űködését figyelték, azok tudták , hogy M ajor Sándor halála  nem 
csak egyházának, hanem  az egész m agyar tanügynek is pó to lhatatlan  
vesztesége. Szerénysége, igénytelensége akadályozta  ezt a falusi 
Pestalozzit az érvényesülésben. Nem tudta, de nem is ak a rta  porté
k á já t árusítani. M ás ta lán  tizedrész annyi szaktudással, tanítókész
séggel, alkotó és terem tő erővel országra szóló és ta lán  még az ország 
határa in  is á tszárnyaló  dicsőséget szerzett volna m agának, M ajor 
Samu azonban m egelégedett azzal és boldog volt, hogy találékony e l
m éjének ú jítása it közvetlen környezetén és szívéhez nőtt növendék- 
seregén hasznosíthatta .

Játékos. írva-olvastató  m ódszerével, az á lta la  kieszelt és sa já t
k e z ű ig  készített játékok segítségével szinte h ihetetlen eredm ényt ért 
el arasznyi rövid idő ala tt. M időn országos egyesületünk közgyűlésén 
B udapesten  bem utatta  já tékait és ezekkel kapcsolatban m ódszerét 12 
budapesti ó v ó d á s  gyerm ek előtt: szinte m egdöbbentő h atást ért el. 
Egy órát alig igénybe vevő rövid tan ítás u tán  mind a 12 óvódás gyer
mek m egism ert tíz betüalakot és h ibátlanul össze is olvasta azokat kü 
lönféle összetételekben.

M ódszerét lapunkban egy hosszabb cikkben ism ertette, de ez nem 
volt elég ahhoz, hogy a közfigyelm et felhívja ta lá lm ányára  és sze
m élyére s így nem lett az még eddig közkincsévé tanügyünknek és 
á ldásfo rrásává  kisdedeinknek. Sok újítónak, reform ernek előbb meg 
kell halnia, hogy érvényesüljön. T alán  M ajor Sam unak is ez volt a 
sorsa. A d ja  a M indenható, hogy ebben ne csalódjunk és a legköze-
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lebbi jövő m egadja a halo ttnak  m ajd  azt, am it a je len  kor az élőtől 
m egtagadott. —  Legyen á ldás em lékezetén!

S t o l l  E r n ő .
E ltávozott közülünk ismét egy jó ember, egy izig-vérig néptanító,, 

akinek neve csendes m unkálkodása dacára  is valóságos fogalom ta 
nítói közéletünkben. Nemes szíve 1929. decem ber hó 27-én dobbant 
u to ljá ra  s futótűzként te rjed t el egy röpke p illana t a la tt a re tten e tes  
hír: — M eghalt Stoll Ernő!

És mi, akik a karácsonyfa a la tt ünnepeltük  nem sokkal előbb 
még az örökszeretetnek, a M egváltónak szü letésnapját, a fájdalom tól 
összeszcrult szívvel, bánatos lélekkel siettünk a gyászos ravatalhoz, 
hegy láthassuk m égegyszer és u to ljá ra  szeretve tisztelt kartá rsu n k  és 
jó barátunk  m egdicsőült lelkének legalább az itt m arad t porhüvelyét, 
utolsó Isten  hozzádot m ondjunk neki és szeretettel fogjuk meg azt a 
m egm erevült kezet, am ellyel életében annyi jó t tett.

Sokat szenvedett, m ert hisz' a halál k aszája  m ár m ásfél év óta 
suhogott körülötte, legyengült szervezete azonban csodálatos m ódon 
dacolt a betegségek özönével, és ő csendes m egadással, Istenbe ve
te tt bizodalcm m al viselte a mindig jobban súlyosodó szenvedéseket. 
V ártuk bár a m inden p illanatban  bekövetkezhető re ttenetes csapást, 
mégis készületlenül ta lá lt bennünket az elválás ó rája . A  biztató re 
m ény mindig azzal v igasztalt bennünket:

—  Nem h alhat az meg a férfikor derekán, akinek még e földön 
hivatása van!

A  sors azonban m áskép határozo tt és bárm ilyen keserű is a p o 
hár, meg kell nyugodnunk végzésében. Nem szenved m ár. M osolyogva 
pihen rav a ta lán  és jóságos szeretet sugárzik a kihűlt lény ábrázatából, 
m intha csak vigasztalni akarná görcsösen zokogó környezetét, a ször
nyű gyásztól annyira lesú jto tt nővérét és jóságos hitvesét:

—  Ne sirassatok, hiszen a halál nem megsemmisülés, hanem  csak 
átm enet az örökéletre!

Egész élete p é ldaadás volt a rra  nézve, hogyan tö ltheti be az em 
ber legszebben és legjobban földi pályafu tását. M intaképe volt a szor
galomnak, a haza és egyháza irán ti hűségnek, a becsületességnek. 
Nem esen telt el ifjúsága. Nem habzsolta ki a m eggondolatlan, forró
vérű fiatalságnak kétes örömeit. Gyerm eki szeretete az öreg szülei 
irán ti tiszteletben tündöklik  előttünk, akiket ifjúkorában magához vesz 
s aggkorukig szereti és ápo lja  őket s szinte a szíve hasad  meg, am időn 
a könyörtelen  halál e lszak ítja  először a rajongásig szere te tt anyát, 
m ajd  kevés idő m úlva a jóságos apá t tőle.

Nemes lélek lakozott benne, párosulva erős ak ara tta l. V isszavo
nult m agányában magas m űveltségre tesz szert. Az irodalom  m inden 
fa jtá ja  érdekelte és ism ereteit a nyári vakációban több alkalom m al 
külföldi utazásokkal gazdagíto tta . K iváló pedagógus és tan ítványa i
nak gondviselő a ty ja  volt. Tudós és író ő egy szem élyben. M agasba
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szárnyaló  lelke sek értékes gondolatot term elt és ezeket különböző 
folyóiratokban ism ertette. A  helyi lapoknak, valam int számos tá rsa 
dalm i fo lyóiratnak és pedagógiai lapnak lelkes m urikaiársa.

Míg még törékeny testén a betegség nem hatalm asodott el any- 
nyira, gyakran lehetett látni iskolai szünetekben N yíregyháza város 
utcáin sétálgatni, am int gondolataiba elm élyedve já rt-ke lt fel és alá, 
v ílágfájdalom  érzése tükröződött vissza szelíd tekintetéből. Gyűlölt 
m inden emberi hiúságot, a nagyképüsködő, alattom os em bereket k e
rü lte , de ezekkel szem ben is a m egbocsátást gyakorolta. A  tanítói 
sors töv iskcszcrú ja  glóriát fent nemes hom lokára és boldog volt, hogy 
a Gondviselés a tanítói p á lyára  irány íto tta  lépteit, m ert valójában ak
kor érezte jól m agát, midőn az á rta tlan  gyerm ekek társaságában le
hetett.

Nemcsak hangoztatta  a szépet, a jót, hanem tetteivel is bizony
ságot te tt róla. A szegény néptanító  ezer koronát ad  a Szabolcsi T a 
nítók O tthonára akkor, amidőn a gazdagok részéről sem várhattunk 
ilyen fejedelm i ajándékot. Nemes p é ld á já t m utatta  meg ezzel, m i
képen lehet a tanítói közcélokért cselekedni. Résztvesz minden em 
berbará ti m ozgalom ban s a ,,ne tud ja  a bal kéz, mit cselekszik a jobb“ 
ú tm uta tása  szerint já r el. E gyházáért is szívesen hoz áldozatot. Az 
evangélikus vegyes énekkarnak tekintélyes összeggel alapííó  tagja, 
Közvetlen ha lá la  előtt 200 pengős iskolai alap ítványt te tt oly célból, 
hogy ennek kam ataiból azon két iskola szorgalm as tanulói kap janak  
ju talm at, am ely osztályoknak ő is tan ító ja  volt. Ezen alapítványával 
e lhúnyt szülei em lékét örökíti meg.

Gyenge az én toliam  arra, hogy Stell Ernő nagyságát m egfest
hessem. A zt azonban érzem, hogy nem eslelkü barátunk  távozása nagy 
veszteség szám unkra. — Legyen síri álm a csendes, békés és nyu
godalm as! Tolnay Pál.

k

U l r e i c h  G y u l a .
Eícsszú, kínos szenvedés után, folyó évi január 14-én, életének 

56-ik, m űködésének 36-ik évében m eghalt Ulreich G yula evang. sop
roni tanító. Az elköltözött az iskolán kívül is nágy tevékenységet fe j
te tt ki. Elnöke volt a Soproni Szőlőbirtokosok Egyesületének és a 
Soproni M ezőgazdasági K am arának, tagja volt az evang. K onventnek, 
p resbytere  az egyháznak és tag ja  Sopron szab. kir. város törvény- 
hatósági bizottságának. Ezek a  tisztségek bizonyítják, hogy a tá rsa 
dalom közéleti szereplését sokra becsülte. Tem etésén nagy tömegben 
vett részt a város gazdaközönsége és értelm isége; felvonultak az egye
sületek és a vidéknek küldöttségei. Érdem eit szárnyaló szavakban 
m élta tta  H a n z m a n n  K ároly  lelkész a halo ttak  csarnokában és 
S c h o 1 t z Ödön esperes a sírnál. Itt a tanítóság nevében N e u b a u e r  
Ján o s is m ondott megható búcsúbeszédet. A gyászszertartás a la tt a 
tanítók  énekkara, a G azdapolgárok D alárd á ja  és a borbolyai (meg
szállo tt terü letrő l érkezett) dalegyesület énekelt szebbnél szebb gyász
dalokat. — Legyen áldás em lékezetén!

!
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Kérelem.
Szeretettel kérem kedves kartársa im at, kü ld jék  be mielőbb az 

egyesületi d íjakat, üdülőházi hozzájáru lásukat és a tan ítónap  e red 
m ényét pénztárunkba.

Felhívom  ezzel kapcsolatban becses figyelm üket a belső kölcsönre 
is. Jegyezzenek az 5.0 pengős részjegyekből minél többet, hogy váltó- 
adósságunktól minél ham arább szabaduljunk. Nem adom ányt kérünk! 
Aki részjegyet szerez, csak önm agának tesz jót, m ert pénzét jól k a 
m atoz ta tja  és biztosan helyezi el. Egy kis e lhatározással és ak a ra tta l 
tőkét gyűjthet mindenki; tehát az a k a rtá rs  is, akinek nincsen heverő 
pénze. Öt havi részletben váltható  be egy-egy részjegy. Ennyit el le 
het csípni még szerény fizetésünkből is, ha kis lem ondással egy kettős 
célt szolgáló jó ügynek tám ogatására  sietünk.

K artársak! T eljesítsétek  kérelm em et! Krug Lajos,  elnök.

A Magyar Revíziós Ligától
v e ttü k  a k ö v e tk ező  l e v e le t :

A  R ctherm ere em lékm űnek Sopronban, folyó évi decem ber hó 
15-én tö rtén t ünnepélyes leleplezése alkalm ával ügy Sopron város kö
zönségének, m int az ország különböző társadalm i rétegének az ünne
pélyen m egjelent képviselői részéről m éltóan nyilvánult meg egyrészt 
a m agyar nem zet h á lá ja  az ország nagy bará tja , R otherm ere lord 
irán t, m ásrészt a m agyar közvélem ény bizonyságot te tt arró l, hogy a 
m agyar igazság m ellett a végsőkig k itart,

K öszönetünket és elism erésünket nyilvánítjuk  a N agytekintetű  E l
nökségnek, hogy a felavató ünnepélyen való részvételével és arró l is 
szíves volt gondoskodni, hogy az em lékm űvet m egkoszorúzza. E gy
ben arra  kérjük  a N agytekintetü E lnökséget, szíveskedjék köszöne
tünket tolm ácsolni az egyesület k ikü ldöttjeinek  azért, hogy közrem ű
ködésükkel az ünnepély hangu la tá t és jelentőségét em elték.

F ogad ja  a N agytekintetű Elnökség kiváló tiszteletünk  őszinte 
nyilvánítását.

(Kv— Nv): Kf =  D : R.
Kedves Öcsém! Ne gondold talán , hogy e gondolkodásra késztető  

képlettel a m atem atika útvesztőjébe akarlak  vezetni. Szó sincs róla! 
Holmi betűrejtvénynek se nézd véletlenül e rosszul sikerü lt címet. 
Nem is jó ez semmire, se m ásra, m int hogy felette  elgondolkodjunk 
s eszm ecserét folytassunk róla.

Mit is jelen tenek  h á t azok a ném a betűk? Csupa aktuális tém a. 
A z új esztendő küszöbén éppen  annyit beszélnek róluk, m int az 
óesztendőben.

Hogy kíváncsiságodat ne csigázzam sokáig, íme je lm agyarázatta l 
is szolgálok:



Kv =  konservativizm us. Sok falu lakosainak e lpusztíthatatlan  bu 
rok ja, Benne születnek s benne, vele meg is halnak.

Nv =  népviselet. M it annyira dédelgetnek, forszíroznak sokan, 
anélkül, hogy tudnák, vagy gondolnák, hogy az a mi jó m a
gyar népünk m űvelődésének legnagyobb kerékkötője,

Kf =  kulturfölényünk, am it a falu népében még nagyon em el
nünk kell, (Még Tíszazúgon is!)

D dem okrácia. Az, m elyet a nagy lord sürget nálunk,
R =  r e v í z i ó !  Á tkos Trianon revíziója, — m inden igaz m agyar 

egyetlen im ádsága.
K épletem nek jobb oldalán  állók felett gondolkodjanak bölcs po

litikusaink és diplom atáink, de a bal oldal a mi resszortunkba is ta r 
tozik. — Ám kerü lje  el mások rövid látását; nekünk, evangélikus h í
veinkért rajongó tanítóknak szóvá kell tennünk, meg kell vitatnunk 
ezeket a kérdéseket , . .  hátha csak valam icskével is előbbre to lhatjuk  
vele a trianoni kátyúban e lakad t szekerünket . . . vagy hátha a sötét, 
m agyar é jszakában vele egy parányi gyertya fényével gazdagabbakká 
lehetnénk.

Kedves, jó Öcsém, én ügy látom, kulturfö lényünk azért hiányos, 
mivel falusi népünk jórésze túlságosan konzervatív s m ert konzer
vatív, azért ére tlen  is a nem zet —  mint m ondani szokták — a lord 
h irdette  dem okráciára, m elyhez a revíziót köti.

De, mit gondolsz, mi a legtöbb falu m aradiságának  a legfőbb oka? 
Az, hogy népünket népviseletben hagyjuk járni! — H agyjuk? Még 
ösztönözzük és b iztatjuk  is, hogy azt a világ m inden kincséért se 
hagyja el!

H a megfigyeled, tapasztalhatod , hogy népviseletünkhöz görcsösen 
ragaszkodó nem zetiségeink és m agyarjaink —  tisztelet a kevés ki
vételnek — hazánk legszánandóbb, legm aradibb lakosai.

H iszen szép, szép az ősi tradíciókhoz való ragaszkodás. H elyén
való is e szent ragaszkodásunknak a m agyar ünnepnapokon való k i
fejezésre  ju tta tása . A  nem zeti érzés ápolásánál, fejlesztésénél e len
gedhetetlen  is, de a k u ltú ra  fejlesztésénél sokszor valóságos kerék
kötő, E zért kell a dolgos m agyar hétköznapokból kím életlenül kikü
szöbölnünk.

A  ku ltú ra  nem szorítkozik a száraz ism eretek halm azára, hanem  
m agával rag ad ja  az em bert —  aki vele élni kíván —  a hygiéne, a 
m akrobiótika, az esztétika stb. terére  is, A ku ltú ra  egyoldalú h a la 
dást s m ásoldalú  m egállást nem tűr, nem ismer.

Ebből azt következtetem , hogy ha falud népének k u ltú rá já t ko
m olyan em elni akarod, akkor elsősorban a pitykés mellényből, a bő 
viganóból és a fantasztikus, olajos haj fonatokból kell népedet kivet- 
kőztetned.

E nélkül benned és hozzád nem lesz meg népednek bizalm a. H a 
pedig bizalm a hiányzik, tan ítása ida t is b izalm atlanul fogadja. T udo
m ányodat nem  ta r tja  e lsa já títá s ra  érdem esnek, m ert téged más kasztba 
tartozónak  tekint, m int akinek — szerinte m isztikus — gondolatvilága
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és életmódja öt nem érdekli. Megelégszik eddigi szellemi miliőjével 
s irtózik újabb ismeretek befogadásától, mert ezek csak tradicionális 
maradiságából, boldog nyugalmából zökkentenék ki érzékenyen, t á r 
sai megbotránkoztatására. M inden jótörekvésed, mellyel az ő ku ltú 
rá já t  emelni igyekszel, minden fáradozásod, amivel őt kiművelni a k a 
rod, hiábavaló lesz, nemes vállalkozásaid hajótörést szenvednek.

Csak ha m ajd  a tiedhez hasonló nadrágban hallgatja  tanításaidat, 
várhatod, remélheted, hogy ledönti a válaszfalat, ami eddig elválasz
totta  őt tőled. Igyekszik hozzád nemcsak külsőben, de szellemileg is 
hasonlóvá lenni.

Mi az? Talán  aggodalmaid vannak, hogy versenyre kelne veled 
falud népe a ,,d ivatozásban“ ? Sebaj, Öcsém! Még mindig megm arad 
a te nemes, komoly és méltóságteljes szellemi fölényed. A  te szavad 
mégis mindig súlyos és nyomatékos m arad  előtte. Sokkal jobban, mint 
azelőtt. —  No, . . .  és ha téged a r ra  ösztönözne híveid örvendetes h a 
ladása, hogy te az eddiginél is tetszetősebb csínnal igyekeznél meg
jelenni —  mint hozzád nagyon is illik — , az csak a te előnyödre és 
dicséretedre válik.

Látom, drága Öcsém, hogy más aggodalmaid is vannak még. A zt 
kérded magadban, hogy mi lesz, ha népünk divatozni kezd, ha fél
cipőt, vagy, Uram bocsáss! — ha lakkcipőt húz fel a falu népe? Hogy 
mi lenne gazdaságilag vele? A zt gondolod talán, hogy gazdasági rom
lásba vinné a ,,divatozás“ jó népedet?  Nem! Ellenkezőleg! N yer
nénk gazdaságilag is vele.

Hasonlítsd csak össze, mibe kerül egy pá r  olyan félcipő, amilyet 
az én híveim hordanak  és mibe kerül egy pár  olyan „lagosszárú“ csiz
ma, amilyenben a te néped jár! Számítsd ki, hogy mennyibe kerül 
a ti asszonyaitok, vagy leányaitok bársony-, selyemviganója, amikor 
azokból 8— 12 méter anyag kell. Vesd össze ezt az á ra t  az én népem 
3— 4 m-ből kikerülő teljes öltönyének árával! És most ezen az alapon 
csinálj két teljes költségelőirányzatot. Az egyiket egy nálatok lakó 
15 holdas kisgazda részére, aki öt leányát kénytelen 10 m-es viganók- 
kal ,,kistafirozni“ , A  másikat egy nálunk élő ugyanilyen apa  szám ára 
készítsd el; de, kérlek, ne feledd, hogy nálunk a leggazdagabb leány
nak is elég lesz tíz öltöző ruhát számítanod, míg nála tok  a legszegé
nyebb leánynak is kell legalább 20— 30 olyan viganó!

Meglátod, hogy a te embered a  legszükösebb számításod szerint 
is kénytelen lesz gazdasága minden jövedelmét leányai fe lruházására  
fordítani s kénytelen lesz még amellett leányaival együtt napszám ba 
is járni, hogy a mindennapi kenyérre  valót megkeresse. Evvel szem
ben az én emberem szerényen, de vígan megéldegél, m ert a leányok 
ruhá já ra  valót az anyjuk a tojás árából és egyéb apróságból félre
rakosgatja.

Mit csináljon aztán egy napszámos (ú. n, nincstelen) tinálatok? 
M ert ennek leányai sem m aradha tnak  el társaiktól.

Vagy úgy? Te most a r ra  gondölsz, hogy hol is van még egy a p á 
nak öt leánya? Hogy az egyke? Igazad van! Nálatok dühöng az 
egyke. De miért? Nem-e a drága viganók s az előbb te tt  számításaid 
szomorú tanúsága miatt?  Minálunk az egyke ismeretlen.
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Szóval végeredményben meggyőződhetsz, hogy csonkult ügyünk 
gazdasági szempontból is sokat nyerne, különösen, ha még egy fontos 
oldalról megvilágítjuk az adandó helyzetet.

Bölcs kormányunk legutóbb a benzin helyett valami ,,motalkol‘‘ 
nevű keveréket eszelt ki benzinimportunk tetemes csökkentésére.

H ány vég selyemmel, bársonnyal stb.-vel csökkenne importunk, 
mennyivel gazdagabb m aradna  külkereskedelmi mérlegünk, ha kultú
ránk színvonalát csak egy lépéssel is feljebb vinnénk!

Hogy közegészségügyünk mit nyerne még az ósdi népviselet mel
lőzésével, arról csak orvostudoraink írhatnának igazán sckat. Nézd a 
ti szánalomraméltó, fejletlen, gyenge leányaitokat! Mit szenvedhet 
gyenge szervezetük, amikor 15— 18 viganó béklyóba fűzi szegényeket.

Bármely-oldalról vizsgáljuk is tehát a népviselet létjogosultságát, 
a r ra  a meggyőződésre jutunk, hogy tovább dédelgetnünk nem szabad, 
de igenis kíméletlenül ki kell irtanunk a magyar közéletből. Ezt kí
vánja és sürgeti kulturfölényünk. A  meglévő is, de különösen a még 
megszerzendő.

Ne sanyargassuk vele tovább is népünket, tartsuk meg és ápoljuk 
továbbra is népünk művelődésének e kerékkötőjét, gazdasági életének 
bénítóját, közegészségügyünk ellenségét, ha tradíciói és nemzeti jel
lege csak egy jottányival is előbbreviszik mindnyájunk imádságát, a 
REVÍZIÓ szent ügyét. De tudom, drága, jó Öcsém, hogy ezen a téren 
is többet á r t  az, mint használ nekünk. Figyeld csak az egyes nép
viseleteket. Találsz-e azokban egyetlenegy, igazi magyar nemzeti jel
leget? Lehet hogy nemzeti színeink u ra lják  itt-ott egy-egy népviselet 
színpompáját, de aztán ennyi az egész. Arról ne is beszéljünk itt, 
hegy m agyarajkú népeinknél hányszor válik egy-egy népviselet á ru 
lóvá. Tudod te jól, hogy mire gondolok itt . . .

A  múltnak bűne az, hogy évszázadokkal ezelőtt nem vetkőztettük 
ki erdélyi oláhjainkat a katrincából és a bocskorból. Ma Erdély t nem 
kellene siratnunk! Vagy ha ma mindenfelé az eszményi szép nemzeti 
viselettel a pörge kalap mellett  ott suhogna a magyar légben az árva- 
lányhaj, elhalla tszana annak suhogása Trianonba és felrázná a bűnös 
világ szunnyadó lelkiismeretét.

Kedves Öcsém, tudom, hogy te is sokat foglalkozol árva falusi 
néped sorsával. Rajongásig szereted evangélikus híveidet. Sok á l 
matlan é jszakát okoz neked is néped előbbrevitelének kérdése. Ezért 
írtam neked ilyen témájú levelemet. Tudom, hogy szívesen olvasod 
és szívesen elgondolkodsz felette. Levelem minden sorát hosszú évek 
kutatásaiból, tapasztalataiból és meggyőződéseiből szűrtem le.

Dunántúl sok virágzó gyülekezete igazolja soraimat. Kemenes
alján  lakik hazánk legkulturáltabb népe. Jómódban, jóegészségben. 
Találsz-e ott népviseletet? A nnak  rég el kellett tűnnie, hogy a nép 
ku ltúrá jának  mai fokát elérhesse.

Nem hallottam, hogy az ottani vezetők ne tudnának  lépést tartani 
a nép ,,divatozásával“.

Szerető bátyád:
Magyarkér. Reichel Lajos.
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Szerkesztői üzenetek.
ayT. Az ingatlantulajdonosok aranykoronában fölvett adósságaikat 

pap Írkor onában fizették vissza az intézeteknek és ezek is papirkoronát adtak a 
záloglevéltulajdonosoknak. Csak egy elképzelhető módja volna a rendezésnek, az 
t. i., ha az állam közpénzeket fordítana arra, hogy a zálogleveleket az államhitel 
érdekében valorizálja. Hosszúlejáratú hitelt csak külföldről kaphatunk és a bankok 
ugyanazon jogi föltételek mellett kell, hogy tovább adják a kölcsönt kérőnek, 
ahogy ők kapják. Ha a külföldi hitelező kiköti, hogy a kölcsön dollárban fize
tendő vissza, a bank sem tehet más ajánlatot a kölcsönt kérő félnek. Ami kölcsö
nünket is ez a körülmény gáncsolta el. A pénzintézet azt kívánta, hogy állam
segélyünket a kormány dollárban biztosítsa. Ezt hiába kértük, mert nincs a 
világnak az a kormánya, mely saját , valutájáról ily szegénységi bizonyítványt 
állítana ki.

MagyarkereSZtÚT. A beküldött 10 pengő már ez évre szól. A múlt 
évi előfizetés is rendben van.

Csőt. Levelezőlapon értesítettük, hegy az iskola, helyesebben: az iskola- 
fenutartó köteles előfizetni hivatalos közlönyünkre. Idéztük az egyetemes egyház
nak 1927-ben hozott ide vonatkozó határozatát. Ha az iskolafenntartó e határozat 
végrehajtását megtagadná: tessék erre az esperes úr figyelmét felhívni.

Pusztamiske. Nem tévedés ez ? Negyedévi előfizetés nincsen.
Hódmezővásárhely. Az egyetemes gyűlés által elrendelt kötelező 

dallam nem: „Uram tégedet“, hanem: „Dicsérlek Uram tégedet“. Közismert, 
nemde? A másik: „Szívem szerint Úristen“, a Dunántúli Enekeskönyvnek 51. 
számú éneke. Kapi Korálkönyvében 201.

W. J . Győr. Köszönöm. Sorra kerül. Üdv. !
Szentantalfa Egy válasz befutott. Ezé tehát az elsőbbség. Esperes 

úrnak hozzászólását is- szívesen közöljük, már azért is, mert körülbelül egy 
nézeten vagyunk, de R. L. jóhiszeműségét sem szabad kétségbe vonni; sokban 
igaza van, csak a kérdés beállítása és a végkonklúzió nem olyan, mely igazának 
meggyőző erőt adhatna. De már az a körülmény, hogy többen is hozzászólnak, 
amellett bizonyít, hogy elevenére talált, — gondolkodásra késztetett, e kérdésre 
ráterelte a figyelmet —, tehát nem végzett felesleges munkát.

Tápiószele írd meg kérlek, milyen címen menjen a lap ? A nevedre 
szólón ez á ll: r e f u s é. Az iskolának küldjem ?

Püspöktamási most Rábatamásnak a neve ?
*

„Felvidéki Regék‘l címén az 0. R. T. E. kiadta S z e g h a l my  
Gyula ref. ig. tanító müvét. A gyönyörűen kiállított, nagy quart alakban, famen
tes finom papíron megjelent könyv, gazdag illusztrációival, tartalmi gazdagságá
val, szép magyarságával fogva tartja az olvasót. A legmelegebben ajánljuk a 
kedves kartársaknak, különösen azonban a tanítótestületeknek beszerzésre könyv
táraik részéie. A könyv ára 8 pengő. Megrendelhető az 0. R. T. E. központi 
irodájában, Debrecen, I., postafiók 124.

.
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Ébredjetek!
Minden helyes és nemes törekvésnek megölője a nemtörődöm

ség, a közöny. Ezt volt kénytelen tapasztalni üdülőházünk intéző
bizottsága, amikor egyetlen vagyonkánk megmentése céljából szétkül- 
dötte a belső kölcsön jegyzésére buzdító felhívását, melynek csak imitt- 
amott tám adt szerény visszhangja.

Az intézőbizottság figyelembe vette a felhívás kibocsátásakor a 
tanítótestvérek anyagi helyzetét, amely a termények túlértékeléséből 
kifolyólag, nyomott. Számításba vette a szegénységet, melynél fogva 
a legjobb akarat mellett sem képesek sokan, a legcsekélyebb anyagi 
á ldozatra  sem. Számításba vette azokat is, akik felületes, könnyed 
gcndolkozásúak, akik a felhívás elolvasásával már elintézettnek te 
kintik az ügyet. Figyelembe vette az aggodalmaskodókat és mindezek 
kihagyásával biztosan számított 500 vagy 600 kartársra ,  akik, ha  nem 
tpbbet, de legalább 50 pengőt (havi 5 pengős törlesztéssel) fe la ján la 
nak az üdülőház megmentésére, annál is inkább, mert az így össze
gyűjtött kis tőkét egyszerre fogják visszakapni.

Hogy számításunk nem vált be, én annak tulajdonítom főképen, 
hogy kartársaím  nem ismerik az üdülőház nagyon súlyos anyagi he ly
zetét. Ha ismernék, komolyabban foglalkoztak volna a segítés ny ú j
tásával. Itt tehát röviden és nyíltan kell beszélni. Ma az a helyzet, 
hogy az óriási kamatok felemésztik utolsó fillérünket is, annyira, hogy 
tőkét törleszteni nem tudunk. Hiába a 4500 államsegély 35 évre, hiába 
minden jövedelem. Adósságunkat nem tudjuk letörlesztení ilyen vi
szonyok között, csak hosszú esztendők múlva. Miután a tőke törlesz
tését követelik tőlünk és mi ennek nem tudunk eleget tenni, olyan kel
lemetlenség fenyeget bennünket, hogy esetleg odavész az eddig be
épített  pénzünk és áldozatunk.

És ezt mind elkerülhetjük, sőt még tarta lék tőkét is gyűjthetünk, 
ha  legalább 50 pengőt ad minden kartársunk, aki nélkülözni képes h a 
vonként 5 pengőt. Nem is olyan régen, csak egynéhány évvel ez
előtt, mikor hatóságilag táp lá l tak  bennünket, mikor fizetésünk felényi 
sem volt, mint ma, kénytelenek voltunk ennek az összegnek tízszere
sét nélkülözni.

A  jobbmóduak pedig tegyék meg kötelességüket fokozottabb m ér
tékben. A z intézőbizottságnak erős az az e lhatározása, hogy mindenkit 
személyesen fog felkeresni, vagy felkerestetni, mindaddig, míg a szük
séges tőke össze nem jön, de az eddig szerzett értékeket veszni nem 
hagyja.
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Ébredjen fel a lelkiismeret és a kötelesség szava! Ti vezetők sze
mélyesen beszéljetek a kartársakkal. Ti lelkes, megértő kollégák, ráz
zátok fel a közönyöseket! Ti alföldiek, akiknek leginkább szükséges 
az egészséges fekvésű, pormentes üdülőház, mozduljatok meg és meg
mentitek  áldozatokkal, fáradsággal megszerzett üdülőházunkat!

Február 16-án törlesztenünk kell. A ddigra  a megértő lelkek fil
lérei itt kell, hogy legyenek. Ne késlelkedjetek! Egy kis jóakarat, egy 
kevés á ldozat és ügyünk győzött!

Darida Károly.

Tanítóság és a napisajtó.
A  sajtó a hetedik nagyhatalom. A betű odarögzíti az emberek 

agysejtjeibe mindazt, amit tudnia  kell. Véleményeket tud kialakítani, 
átformálni és tud közvéleményt csinálni valami mellett, vagy ellen.

A  napisajtónak ezt a hatalm as erejét ma már minden társadalmi 
osztály felhasználja  céljainak, törekvéseinek, igazságos követeléseinek 
szolgálatában, csak a tanítóság nem.

Mi panaszainkat elmondjuk egymásnak szaklapjainkban, amiket 
nagyrészt csak mi olvasunk, de a nagyközönség nem vehet tudomást 
azokról az igazságtalanságokról, amelyeket mi úgyis érzünk.

Hogy a napisajtó  nem foglalkozik a tanítóság, különösen a fele
kezeti tanítóság mai mostoha helyzetével, az tény.

Figyeljük meg, bárm ely  más ügyet milyen sokoldalú megvilágítás
ban tárgyalnak. Legyen az hotelportásügy, gazdamozgalom, zöldség- 
termelés; hasábokat nyel el azok per trak tá lása  s a tanítóügyek három 
négy sorban elintéződnek, ha ugyan megjelennek.

Két okát látom ennek, hogy ez így van. Vagy nincsen a napisajtó  
kellően tá jékozta tva  a mi ügyeinkről — e z  a m i  h i b á n k  — , vagy 
a napisajtó  nem akar komolyan foglalkozni ügyeinkkel; e z e n  i s  
l e h e t  s e g í t  e,n i.

Az ,,Evangélikus Népiskola“ ezévi első számában olvasom, hogy 
közgyűlésünkön megjelent Farkas  Sándor, a protestáns napisajtó  szol
gá la tának  vezetője, a r ra  kérte a megjelenteket, hogy sérelmeikkel for
duljanak  a sajtó közvéleményt formáló erejéhez.

Ebből a tanácsból is láthatjuk, hogy a hiba, a napisajtó  elégtelen, 
■vagy éppen  semmi tá jékozta tásában  van.

Meg kellene bízni egyes társunkat, aki valamely títon-módon ösz- 
szeköttetésben van a napisajtó  valamelyikével, hogy minden bennün
ket érdeklő  kérdést, alapos részletességgel tárgyaljon meg aíinak ha 
sábjain.

Nem képzelődés, de tiszta igazság, hogy ebben az országban a 
legfontosabb a l é l e k  n e v e l é s ,  meg szinte teljes egészében a ta 
nító vállaira nehezedik, szükséges tehát, hogy a maga szám ára kö
veteljen  levegőt mindenhol, még a redakcíón keresztül is.

Vagy pedig az egyesületek lássák el a kőnyomatosokat megfelelő 
tudósításokkal.
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Ha pedig mégis —  amit nem tudok elhinni —  akadna, hogy a  
napisajtó valamelyike kellő helyet nem akarna  biztosítani számunkra, 
van reá módunk, megértetni velük m agatartásuk helytelenségét.

Az én falumban — és így lehet máshol is —  a nép azt az újságot 
olvassa, amelyiket a tanító. Ezzel az egy mondattal megmondtam 
mindent.

A tanítóság oly nagyszerű csatasorban állva, összetartva küzd az 
utóbbi esztendőkben, hogy remélhető a tanítókaszt reneszánsza M a
gyarországon.

A  további küzdelemben erőt, belá thata tlan  erőt akkor nyerünk, 
ha a tanítóság gondolatvilága, célja, élete, akarata, sorsa helyet kap 
a szerkesztőségi szoba asztalánál. Páter Jenő

A magyar néptanító hivatása a területi 
integritás szolgálatában.

A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerületi Tanítóegyesület közgyűlésén elmondta
Arany György.

A nnak az iskolának, amelynek én is növendéke voltam, az ál- 
dcttemlékű nagyenyedi ref. Bethlen-Collégiumnak falai között évszá
zadok óta, tán a Collégium alapításától mind a mai napig szent ha- 
gycmánként egy jelszó él a diákok ajakán, egy jelszó, melynek je
lentősége egy és ugyanaz a véres kard  szereplésével, Kossuth r iadó
jával, egy jelszó, amit sokszor hallo ttam  én végigzúgni a Collégium 
ódon boltozatai alatt, mikor álmaimból riasztott fel a félrevert ha- 
rang gyászos kongása és diáktársaimmal ijedten  csoportosultunk a 
Collégium udvarán.

Ezt a jelszót, ezt a gyászos harangkongást azóta egyre hallom 
zúgni a fülemben, mióta kong és zúg ezer éve az én szerencsétlen m a
gyar hazám felett, amelyet több mint ezer éve fenyeget a pusztulás, 
a megsemmisülés veszedelme.

És hallom ezt a gyászos harangkongást és hallom ezt a szomorú 
jelszót egyre zúgni, mely nem hagy nyugodni, m ert elrabolta az á l
maimat, de soha oly döbbenetes erővel, oly fájó iszonyattal nem m ar
kolt a lelkembe, mint 1918 őszén, mikor az első ellenséges katona á t 
lépte E rdély  szentelt bérceit, átlépte a magyar határt!

Azóta úgy érzem,' hogy elsötétült a nap, valami megroppant; az
óta megrendült az én nagy. rajongó hitem; azóta elfeledtem a kaca 
gást, a jó kedvet; azóta nincsenek tiszta, derült és nyugodt álmaim, 
mert bár csalódtam sokat és csalódhatsz Te is, Testvér, mindenben és 
mindenkiben ezen a sáros földtekén, hatalm as orvos az idő, begyógyít 
minden fájó, sajgó sebet, amit emberi gyarlóság okoz, de ha  hazát 
vesztesz, akkor úgy érzed, hogy elsötétült a nap, m egrendült benned 
a hit, akkor elveszted az élet célját, szépségét, ta rta lm át, mert nincs 
rem ényed hozzá, hogy mégegyszer ragyogó, fényes és derült legyen
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körülötted ez a sugaras, gyönyörű mindenség, mert a hazavesztés fá j
dalmánál szörnyűbb, elviselhetetlenebb érzés nincsen a világon!

És ezt az érzést nem is érzi, de átszenvedi naponként, óránként, 
percenként a kárhozat összes pokoli gyötrelmeivel, Trianon minden 
szerencsétlen, bilincsbevert m agyarja  és e szörnyű érzést éreznie, á t 
élnie kell itt is a csonka haza minden m agyarjának s így elsősorban 
néked, tanítótestvérem, aki egyedül és kizárólag hivatott vagy e szo
morú, fájó bilincsek széttörésére!

Hogy mi a magyar néptanító  hivatása a területi integritás szol
gála tában? ,

Oh, kedves tanítótestvérem, te, aki egyedül jársz és botorkálsz 
velem együtt ebben a szomorú, csillagtalan, magyar éjszakában és 
keresed a kezemet, vagy én a tiédet, hogy ne ha lad junk  a magunk- 
já r t  úton, a magyar néptanító  tövises, göröngyös útján, hanem együtt, 
összefogva, százan, ezren, mindannyian haladjunk a közös, a szent, 
a nagy cél: a magyar feltámadás felé!

Mikor az örök Alkotó ezt a bűnös, erkölcsi a lakjában megingott, 
ro thad t emberiséget a bűntől, á kárhozattól, az örök haláltól megsza
badítani akarta, e lküldte az ő egyszülött fiát, a minden idők legiga- 
zabb, legeszményibb és legtökéletesebb tanítómesterét, a mi örök ta 
nítói eszményünket, a názáreti Jézust, akinek magasztos feladatához 
nem adott előkelő címet, rangot, fényes nevet és nagy vagyont; tanító 
volt csupán, mert az örök bölcsességü, hatalmas Isten csak a tanítói 
mivoltban, a tanítói hivatásban vélte egyedül megvalósíthatónak az ő 
áldott, jóságos atyai terveit és a fehérpalástú Istenember megváltotta 
a világot.

Tanítótestvérem! A  magyar kárhozat, a magyar pokol gyötrel
meitől te vagy hivatott megváltani szerencsétlen, veszendő népedet!

Az elszakított erdélyi végek szomorú lantosa, a megtestesült m a
gyar bánat leghűbb kifejezője, Végvári, így ír egyik költeményében: 
,,Nagy m agyar éjben picinyke tüzek, a lángotokban bízom!“ Ezt n é 
ked írja, néked üzeni, tanítótestvérem! G yújtsd  fel hát azt a hunyorgó 
szikrát lelkedben és égjen, lobogjon hatalmas lánggal az a Vesta-tüz 
az istentisztelet s a honszerelem drága oltárán, hiszen tanító vagy, 
embert formálsz, jellemet képzesz, megváltó, messiási szerepeit bízott 
rád  az Isten és töltse be agyad minden atomját, lelked minden érzé
sét ez a magasztos gondolat és ne tekintsd soha egyszerű kenyérkereső 
pályának  a te tanítói mivoltodat, mert az a legáldottabb, legszentebb, 
legmagasztosabb hivatás, a legnemesebb, a legnagyobb művészet a vi
lágon, amely csak Istentől áldott nagyon keveseknek és kedveseknek 
ada to tt  meg.

Messiási, megváltó szerep a te hivatásod, tanítótestvérem, meg
váltani a te szerencsétlen, veszendő népedet, a te pusztuló magyar 
fa j táda t  a  romlás, a megsemmisülés, az elmúlás fájó enyészetétől.

Te irányt, útmutatást, célt és segítséget vársz náladnái ha ta lm a
sabb, előkelőbb, képzettebb, befolyásosabb egyéniségektől, lehet az 
államfő, kormányelnök, miniszter, vagy bárm ely politikai, vagy tá rsa 
dalmi előkelőség, ne várj te senkitől semmit, a názáreti  nagy mester
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is egyedül, szegényen, de az ö mennyei A ty jába  vetett szent hittel és 
reménységgel ment végig az ő szomorú, véres kálváriá ján  és megvaló
sította az Isten hatalm as megváltó terveit, mert megvetette a lap já t  
ezen a bűnös földön az Isten országának: a mindent megbocsátó és 
m indent felemelő áldott szeretet vallásának!

Hagyd a hatalmasakat, megvan azoknak is a maguk baja, ke
resztje, gondja, felelőssége, te mgad is a sa já t  erődre, önönm agadra 
támaszkodhatsz, vedd kezedbe azért a bibliát és a magyar történel
met s ebben a két szentkönyvben megtalálod mind am a nagy u tas í tá 
sokat, amelyeket célod sikerének érdekében követned kell, amelyek 
végigvezetnek a kálvárián, a Golgotán túl a magyar feltámadáshoz!

Hogy micsoda lelki gyönyörűséget okoz pl. nékem a szentkönyv 
olvasása, annak kifejezésére kevés az én toliam, az én szóm, ahhoz 
már magasabb teológiai felkészültség kell s ezt a mi érdemes lelké
szeink jobban megtudnák magyarázni.

Az én felejthetetlen, kedves, nemesszívű, volt lelkipásztorom, a 
miskolci evangélikusok nagytudású és kiváló papja , azt ír ta  az én sze
rény, kicsi könyvtáram legértékesebb példányának, a bibliának első 
lapjára , hogy ,.A Biblia a legszentebb, a legáldottabb földrajz: Isten 
országának földrajza. Boldogság ezt nékünk olvasgatni, nézegetni, 
mint amilyen szomorúan édes nézegetni a mi K árpá tja ink  vonulatait. 
H át mikor ott leszünk? . . . Mi lesz aztán? . . .  Ez legyen e könyv ol
vasásánál a vezető gondolat!“

Olvasd napról-napra, minél gyakrabban az Igét, tanítótestvérem, 
megtanulsz belőle nemesen, emberien érezni, gondolkozni és csele
kedni, megtanulsz belőle tanítani, mert az Ige nagyobb, értékesebb, 
kiválóbb mű bármely pedagógiai szakmunkánál.

Nemzetünk véres, szomorú és dicsőséges történelmében pedig ta
lálhatsz magadnak elég eszményképet, akikről pé ldát vehetsz, akiket 
híven követhetsz s akik tetteiből, életéből önfeláldozást, hősiességet, 
kitartást, erőt és bizalmat meríthetsz.

Most idézhetném egész tömkelegét a kiváló szellemóriásoknak, 
akik az emberi művelődés hatalmas úttörői és megalapítói voltak, de 
nem ez a célom, ezeket úgyis kell néked ismerned, én csak a szent
könyvre s a magyar históriára hívem fel a figyelmedet, ezeket olvasd, 
ezeket kövesd, ezeket tanulmányozd, ezeket hirdesd, akkor jelleme
ket képzesz, ku ltú rá t  teremtesz, amely erősebb fegyver bármely öl
döklő szerszámnál.

Görögországot leigázhatták Nagy Sándor félelmes fallanksz h a 
dai, de mégis a kicsiny, letiport, leigázott Görögország győzedelmes
kedett, d iadalt a ra to tt  szellemi fölénye, ku ltú rá ja  révén nemcsak P e r 
zsia, Macedónia barbár  légiói, hanem a hatalmas, világbíró pogány 
Róma minden civilizációja fölött is!

A zért  ne csüggedjünk mi sem, mert a magyar ku ltúra  templomait 
és védbástyáit, melyet nemzetünk könnye, vére, gyásza, szenvedése, 
henszeretete  és áldozatkészsége tíz gyötrelmes, vérzivataros századon 
át épített és alkotott, azt le nem döntheti, le nem rombolhatja sem
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miféle ármány, gazság és hazugság, mint amilyent a trianoni béke
asztalnál oly hitványán és lelketlenül reánk erőszakoltak.

K ultú rá t teremts, jellemeket képezz, hazafiakat nevelj, akkor le
hu llanak  azok a szégyenhatárok, amelyeket Trianon emelt hazánk tes
tére, akkor árbocra szökken ismét a magyar zászló és sokat szenvedett 
népünk, mely úgy megbünhödte m ár a multat s jövendőt, hatalmas, 
boldog és szabad lesz újra!

Az én kedves, öreg íróm, néhai jó Rákosi Viktor, valamelyik re 
gényében olvastam, hogy mikor a „nagymajtényi síkon letörött a 
zászló“ s a kuruc szabadság nap ja  leáldozott, a fejedelem itthagyta 
mesés gazdagságát, fényes várait, hűséges magyar népét, bujdosásba, 
száműzetésbe, örök hontalanságba ment s szívében hurcolta a vérző 
hitet, a vérző hazát. Itthon pedig valami nagy, észbontó, halálos csen
deség támadt. E lhallgatott a tárogató, rozsda marta, rozsda lepte el 
a fényes fringiákat, karabélyokat és sötétség borult az országra. De 
a Beszkideken attól a naptól kezdve, hogy a fejedelem kibujdosott, 
egyszerre csak kigyulladtak a máglyák és az idegenajkú, de szívében, 
lelkében izig-vérig magyar, hűséges tótok és rutének 24 éven át, amíg 
csak a nagyszámüzött meg nem halt, minden éjjel, télen és nyáron, 
fagyban és sárban rak ták  a hatalmas, lobogó máglyáikat és vigyáztak 
és őrtállottak, hogy világosság legyen, mikor vissza jő a legendák fél
istene, mert vár ták  vissza a fejedelmet! Könnyük, sóhajuk, lelkűk, 
imádságuk odaszált, odaszárnyalt  Rodostóba, a M árványtenger zúgó 
p a r t ja  mellé az én évezred óta golgotátjáró, szenvedő népem magyar 
Krisztusához.

Ezt a hitet, ezt az érzést, ezt a szívet, ezt a magyarságot oltsd 
belé azokba a zsenge emberpalántákba, akiket reád bízott, testvér, a 
te hivatásod, a te  kötelességed, hogyha m ajd  egyszer kettéhasad az 
a fekete magyar égbolt és egy vakító fénysugár lövel át a komor, sötét 
felhők mögül és felharsan a ,,ra j ta !“ , az ,,előre!“, az a magyar gyer
mek vigye d iada lra  azt a megtépett lobogót, az a magyar gyermek 
tűzze ki a mi szent K árpá tunk  koszorús bércére, az a magyar gyer
mek, akit te neveltél magyarnak, hősnek, bátornak, honvédnek, és h ir
desse az a zászló a K árpátok  bércén időtlen időkig a te áldásos, meg
váltó munkád eredm ényeképen a magyar dicsőséget, a magyar hon
szerelmet, a magyar élniakarást!

Testvér, én jártam  a magyar Golgotán, jár tam  az aradi vesztő
helyen, já r tam  Funtinel sötét fennsíkján, Nagy-Enyed véres kövei fe
lett, já r tam  az ,,elnémult magyar harangok“ csendes tornyai s a ki
pusztult magyar udvarházak düledező romfalai között, jártam a néma 
harcmezőkön és láttam szomorú légióját az elesett hősök korhadt fa
keresztjeinek és szomorú bolyongásaimban egy nagy, merész kérdés 
merült fel a lelkemben, vájjon  mi célja lehet az örök Alkotónak az 
én szerencsétlen magyar népemmel, ha ezer év óta csak vér és könny, 
szenvedés és szomorú pusztulás az osztályrésze?! A választ megkap
tam a mi sívár, vigasztalan jelenünktől: a mi sorsunk a szenvedés. 
M agyarország a hősök, vértanuk, a szenvedések és a tragédiák hazája. 
Magyarország egy hatalm as vár volt, amely ezer éven át ütközőpontja
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volt a Kelet és Nyugat között lezajlott hatalmas háborúknak. Itt  tört 
meg a mindent elsöprő mongolvész ereje, itt hullott porba az egész 
világot megrettentő török félhold hatalma. S a véres harcok, öldöklő 
csaták s a dinasztiával szemben vívott küzdelmek a latt egyre pusztult, 
gyengült omladozott a hatalm as vár, míg végre jött az utolsó, borza l
mas nagy világégés, üszköt vetett beléje és szétrobbantotta az évszá
zados, düledező falakat!

A  vár  rombadölt, de a romok, a törmelék között m egm aradtak 
az ép, erős, egész téglák s ezek a téglák ti vagytok kedves tanító tes t
véreim, ti a magyar néptanítók! R ajta  hát, építsük fel ú jra  a ledőlt 
falakat! Legyen a vár kicsiny, de erős, lassanként ú jra  fe lépíthetjük 
az egészet, úgy, hogy az a hatalm as vár megint u ra l ja  a K árpá tok  
büszke bérceit, a mi őseink drága, véres örökét, hogy megszűnjék 
végre ebben az országban a könny, sóhaj, fájdalom, a bilincs, korbács, 
puskatus, hogy ne sírjanak többé azok a magyar édesanyák!

Testvér, reád  vár ez a szent feladat, reád vár az a magasztos 
munka, hogy mégegyszer megkongasd a K árpátok  alján  véges-végig; 
„az elnémult magyar harangokat“ ,

Ó, ez a téma kimeríthetetlen, erről köteteket lehetne írni, erről 
napokon át lehetne beszélni, hiszen ez létkérdés számunkra és ezt 
tudnia, éreznie kell mindannyíunknak, de nem beszélek tovább róla, 
hogy ne szomorítsalak el még jobban tégedet tanító testvérem az én 
lelkem, nagy halálos magyar bánatával, de tenni, cselekedni szeretnék 
inkább és a kezembe ragadni azt a zászlót, amelyre az Isten, Haza, 
Szabadság drága jelszava van kiírva, hiszen néptanító  vagyok, k a 
tonát, honvédet nevelek abból a magyar gyermekből, abból a magyar 
leventéből és szeretném vinni, ragadni magammal túl a Királyhágón, 
hogy megtoroljak odaát mindent és mindenkit, aki csak egy komor 
redőt vont a mi apáink homlokára, vagy aki csak egy fájó, parányi 
könnycseppet sajtolt a mi magyar asszonyaink és anyáink szelíd, b á 
natos szemébe.

Vissza a Kárpátokhoz! Ez legyen e csonka H azában minden m a
gyarnak jelszava, reménye, életcélja, imádsága, hogy mégegyszer d ia
dalra  vigyük azt a megtépett, magyar lobogót! Ez a te hivatásod, ez 
a te feladatod, tanító testvérem s ha ezt magadévá teszed s ha ezt a 
lelkedbe vésed úgy hiszem, hogy nem beszéltem én most itt hiába.

Az élet bármilyen csapással sújt, ne feledkezz meg arról, hogy 
magyar vagy, hogy tanító vagy, hogy evangélikus vagy és semilyen 
viszontagságában, küzdelmeiben, válságaiban ne feledkezz meg arról, 
hogy: Erős Várun\k nekünk az Isten!

A kartársak figyelmébe!
Minden egyházmegyei tanítóegyesületi elnök megkapja az egye

temes egyház közgyűlésén felvett jegyzőkönyvnek egy példányát, ha  
levelezőlapon nagyt. K u t h y  Dezső egyetemes főtitkár úrhoz fordul. 
(Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 51, I. 5.)
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A  jegyzőkönyvnek több pontja  a mi ügyeinkkel foglalkozik, eze
ket tájékozás céljából közöljük.

19. (Sz.) T á rg y a l ta ik  az Orsz. Ág. Hitv. Evang. Tanítóegyesület 
kérelme a révfülöpi üdülőház megszerzési költségeinek céljaira általa 
felvett 50.000 pengő kölcsön konvertálása céljából felvenni szándékolt 
törlesztéses kölcsönért az egyetemes egyház részéről való kezesség 
válla lása  tárgyában.

Minthogy az előterjesztett kérelemben nincsenek pontos adatok 
a rra  vonatkozóan, hogy az államsegélyen kívül a felveendő kölcsön 
törlesztő részleteire milyen sa já t  fedezete van a Tanítóegyesületnek, 
sem arra  nincsenek adatok, hogy az államsegély netáni megszűnése 
esetére mikép kíván gondoskodni a Tanítóegyesület a törlesztő rész
letek fedezetéről és hogy az államsegély mily feltétel mellett van en 
gedélyezve, végül nem állapítható meg, hogy mik a részletes feltételei 
a  felvenni szándékolt törlesztéses kölcsönnek, — ez okokból az egye
temes közgyűlés a kérelmet érdemleges tárgyalás alá nem vehette.

Felhívja  az egyetemes közgyűlés a Tanítóegyesületet arra, hogy 
mindezeket az adatokat az egyetemes felügyelőnek jelentse be, s egy
ben felhatalmazza az egyetemes közgyűlés az egyetemes pénzügyi bi
zottságot, hogy ezeknek az adatoknak a birtokában és a kért kezes
ségvállalás összes körülményeinek a mérlegelése után döntsön afelett, 
hogy válla lhatja-e  az egyetemes egyház a kezességet, a bizottság igenlő 
döntése esetén az egyetemes egyház nevében való kezességvállalásra 
feljogosítja az egyetemes közgyűlés elnökségét.

73. (Sz.) A  tanügyi bizottság bem utatja  a négy egyházkerület 
felterjesztéseit, melyekben egyöntetűen kérik: 1. A  búzaértékegység 
leszállítását és ennek fejében 1928. évi jűlius hó 1-től kárpótlást. 2. A  
kántori, tanítói, lévitai fizetések elkülönítését. 3. Az evang. tanítók
nak  az állami tanítók minden javadalmában, kedvezményében való 
részesítését. 4. A  felértékelésnek olyan módcn és mértékben való meg
valósítását, ahogyan a községi jegyzőknél történt. 5. A  hitoktatók 
államsegélyének felemelését és tisz teletdíjaiknak méltányos megálla
pítását, 6. A  hadipótlékoí. 7. A  terményjárandóságok újabb értéke
lését. 8. A  tanítói híványok új megállapítását. 9. A  tandíj pótló á l 
lamsegély valorizációját. 10. A  tanítói nyugdíj járuléknak a politikai 
községre való áthárítását, a hátralékok netán kedvezőbb kamat szá
mítását . . .

Az egyetemes közgyűlés nem látván most semmi valószínűségét 
a tanítók helyzetének javítására  irányuló felterjesztés sikerességének, 
felkéri az egyetemes felügyelőt, tegyen ez ügyben akkor és olyan mó
don előterjesztést, amikor és ahogyan a siker reményében jónak látja. 
A  legfontosabb és egyenesen egyházunk életébe vágó kérdésben, a 
búzaértékelés dolgában azonban az egyetemes közgyjés feliratban 
fordul a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez és a pénzügyminiszter
hez és felkéri az egyetemes felügyelőt: terjessze fel e feliratokat sür
gősen az illetékes fórumokhoz, mielőtt a költségvetés meg nem al- 
kottatik.
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85. (Sz.) Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület azzal a kére
leméi fordul az egyetemes egyházközgyűlés elé, engedélyezzen a be- 
iratási díjakból 20 fillért jóléti intézményei számára.

Az egyetemes közgyűlés a kérdést a kivihetőség szempontjából 
való mérlegelésre a püspöki karhoz utalja .

A nyíregyházi pedagógiai szeminárium 
első előadása.

Délben hazafelé készülődtünk az iskolából. De még mielőtt el- 
bűcsúztunk volna egymástól, azt mondtam tanítványaimnak;

— Gyerekek, holnap ne jö jje tek  el az iskolába, hanem csak h é t
főn reggel! Akkor Isten segítségével megint viszontlátjuk egymást.

Tanítványaim egy része örvendezett az egy napos szabadságnak, 
mások ellenben csalódottan vették tudomásul a bejelentést, meg is 
kérdezték tőlem:

—  Tanító bácsi! Miért nem jövünk holnap iskolába?
— Azért, feleltem, mert holnap a tanító bácsik fognak tanulni.
Volt erre a kijelentésemre olyan kacagás, hogy csaknem meg-

süketültem belé. Egyik-másik odasomfordált mellém és bizalmasan 
megkérdezte:

—  H át a tanító bácsiknak is kell tanulni? Aztán  jól megtessék 
ám tanulni a leckét, nehogy szégyent hozzon ránk! És csakugyan 
igaz az, hogy a tanító bácsik is tanulnak?

— Igaz, virágaim. Mindenkinek tanulnia kell.
— Az én apukám nem szokott tanulni! . . ,
— Talán sokat olvas? — feleltem. — Az is tanulás.
—  De, tanító bácsi, az én apukám se nem tanul, se nem olvas — 

mondja az á r ta t lan  kis Juliska.
Bizony, jó lesz a szülőknek jó példával elől járni, m ert gyerme

keik e lárulják  őket. Mi tanítók alig győzzük szépítgetni hibáikat. V á j
jon a szülők is ezt teszik miveliink szemben? . , .

Kilenc órakor kezdődött az előadás.

Hát bizoiy, én másnap reggel tanulni mentem a szemináriumba. 
És nem bántam  meg, hogy elmentem, mert az előadók olyan tökéle
teset produkáltak, hogy még akinek májbetegsége volna is, annak is 
elismeréssel kellene nyilatkoznia a nap hőseinek: Horváth  János, 
Varga Ferenc és vitéz Derecsényi Miklós tanítóknak élvezetes és ta 
nulságos munkájáról.

Pontosan kilenc órakor megjelent az előadó asztal előtt a leg
aranyosabb tanfelügyelő: Tesléry  Károly, mint a helybeli pedagógiai 
szeminárium vezetője. Megköszönve a nagy számban megjelent t a 
nítóságnak meleg érdeklődését, előadást ta r to t t  az új tantervnek a 
beszéd- és értelemgyakorlatokhoz fűződő elgondolásairól. Több ta lá ló
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példával megvilágítja, hogyan tanítottuk régen ezt a nagyon fontos 
tárgyat és hogyan kell tanítanunk ma.

A zután felkérte Horváth János gyakorló iskolai tanítót, hogy 
dem onstrálásképen mutassa be egy óra tanítási anyagát a beszéd- és 
érte lem gyakorlat köréből.

Bevezetik a gyermekeket.  —  Beszélgetés a botról.

Bot! . . . Ugyan mit is lehetne erről tanítani? , . . Nagyon közön
séges tárgy ez, mégis m anapság igen sokat emlegetik. Erről vitatkoz
nak már napok óta a honatyák az országgyűlésen. A  könnyelmű szü
lők a botra hivatkoznak, amikor az iskolát aposztrofálják. Ha nem 
bírnak elkényeztetett  csemetéjükkel, ekként ijesztgetik:

—  E llá tja  m ajd  a tanító a bajodat, ha iskolába mégy!
S az a szegény gyermek nem ok nélkül fél az iskolától, amikor 

először lépi át annak küszöbét, A  szigorú tanítót lá tja  lelki szemei 
előtt, aki egy ördöngős nagy pálcikával mást sem tesz, csak büntet 
és büntet. De már a legelső alkalommal megbarátkozik a kis tanuló 
az iskolával, mert kicsi szivecskéjével csakhamar megérzi, hogy ott 
szeretettel várják.

Az előadó tanító a botról e lterjed t előítéletek dacára  is ezt a 
témát választo tta  taníásának tárgyául és egy teljes órán át meséltek 
a gyermekek a botról művész tanítójuk irányítása mellett. S ez a fé
lelmetes szerszám a hozzáfűzött kedves jelenetek hatása  a la tt  egy
szerre csak átalakul valami jóságos lénnyé, aki az embernek legked
veltebb barátja , jótevője. Ah, én úgy szeretném mindazt a sok szé
pet leírni, amit a bothoz kapcsolódó tanítás alkalmával hallottam! De 
nem engedi e folyóirat terjedelme, hogy én egy meséskönyvet meg
töltő tudósítást közöljek benne a pedagógiai szeminárium kincses me
zőiről.

A bot meséje.
Mikor a gyermekek bejöttek a terembe, bizonyos elfogódottság 

látszott ra jtuk, de a tanító bíztató szavaira csakhamar megbátorodtak,
—  Szerettek-e beszélgetni? — hangzott az első kérdés,
—  Szeretünk bizony! — felelték a gyermekek,
— No, most m ajd  azt is meglátom, tudtok-e okosan gondolkodni? 

A z é r t  há t feladok egy találós kérdést s Örülök nagyon, ha kitaláljátok,
— Reggel négy lábon, délben két lábon és este három lábon jár, 

mi az?
—  Volna csak itt a könyvem, m ajd  megnézném benne! — szólal 

meg hirtelen az egyik fiúcska.
A  tanító kisegítő kérdéseire hamarosan megoldják a rébuszt. Mi

kor pedig a szemléltetéshez összohordott sokféle fa jta  botot (volt ta 
lán egy tucat), szétosztották, közöttük megfigyelés végett, tetszését 
az egyik fiú így fejezte ki:

— Nini, egy görbe bot!
— Melyik tetszik neked legjobban?
—  Az, amelyiknek csontnyele van.
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Most m ár a gyermekek szemmel láthatólag érdeklődtek a tárgy 
iránt és megindul a képzelet, amely elvezeti őket az óperencián túlra, 
Afrikába, ahol az elefántcsont az ébenfán terem. Elbeszélik, amit a 
bctról tudnak. És sokat, sokat tudnak. Még azt is tudják , hogy az 
ősembernek bot volt a fegyvere, amellyel vadászott  és védekezett vele 
a támadó szörnyetegek ellen. V ándorolnak a  kutyafogat mellett 
A laszka hómezőin és bottal a kezükben vonszolják elcsigázott tes tü 
ket. Ismerik mindegyik botnak a történetét születésétől fogva.

Eleinte az elefántcsonttal díszített ébenfabot tetszett nekik. Most 
m ár értékesebb előttük az az egyszerű botocska, amelyre támaszkodva 
nagyapó tipeg a templomba, meg az is, amelyet egy szegény öreg néni 
ta r t  reszkető jobb kezében, A  székely havasokról sok-sok viszontag
ság után idekerült túristabot iránt szánalmat éreznek, m ert a  gonosz 
ellenség miatt nem lá thatja  meg havasi fenyőtestvéreit. Egyedüli bűne, 
hegy korona az ékessége. Nem kísérheti el bujdosó gazdá já t sem, 
mert magyar ember nem teheti be lábát elhagyott szülőföldjére, a 
Székelyföldre. De m ajd  cserkészbot lesz belőle és ha m ajd  üt az óra, 
lesújt az cláh latrokra, hogy megölelhesse havasi testvéreit. Joga  van 
hezzá, mert magyar ’fenyők azok.

Fá jda lm as  a Doberdón faragott bot regéje is. Távoli harcmezőn 
alussza örök álmát hősi halo tt gazdája. Az új tu la jdonosnak ez a bot 
az egyetlen drága ereklyéje, amely a jeltelen sírban nyugvó b á ty já ra  
emlékezteti.

Eddig van a mese. Megnemesült a lak jában  megérdemli az eddig 
gyűlölt bot mindnyájunk szeretetét.

Fogalmazás.
A  fogalmazás tan ításá t régi tanterveink is előírták, de inkább 

csak az ötödik-hatodik osztályban jelölték meg határozottabban a tan 
tervi célt. Ezen osztályokban különféle levelek írását és a polgári 
ügyiratoknak (nyugta, felhatalmazás, utalvány, szerződés stb.) bizo- 
myos sablon szerinti szerkesztését követelték meg. Sajnos, a népisko
lának felsőbb tagozatát azonban a mai felnőtt polgárságnak csak n a 
gyon elenyésző hányada  végezte el; ezért aztán  igen szomorúan t a 
pasztaltuk  a nem régen lefolyt világháborúban, hogy a mi értelmes 
magyar katonáink, bár szóbelileg helyesen tudták  gondolataikat k i
cserélni, kifejezni, —  mégis írásbeli fogalmazványaik tarta lom  tekin
tetében igen szegényesek, sőt semmitmondóak voltak. Jó  magam is 
meggyőződtem erről, amidőn egy alkalommal, mint egyik gépfegyver- 
osztag parancsnoka, kötelességszerűleg megcenzuráltam legénységem
nek a hazaiakhoz küldött harctéri leveleit. A  legénység itt válogatott 
legényekből állott, mégis, ha valamelyik levelet írt szíve bálványá
nak, Zsuzsikájának, nem volt neki mondanivalója. M ajdnem  valameny- 
nyí levél ezzel az egyedüli romantikus kifejezéssel kezdődött:

—  Kelt levelem a zöldfedeles dekungból. A zután  tovább így 
folytatódott:

—  H ála  Isten egészséges vagyok, A djon  az Isten hasonló jó egész
séget neked is, a Zsófinak, a Sándor sógor úrnak  stb.
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Mikor azután az összes ismerősöket így fölsorolta és még volt a 
papíron egy kevés hely, ú jra  kezdte ugyanazt, amit már leírt. Talán  
éppen ez a szomorú tapasz ta la t  késztette a tanterv szerkesztőit arra 
a gondolatra, hogy a fogalmazást ki kellene emelni régi Hamupipőke 
szerepéből és főhelyre állítani a népiskola tantárgyai között.

Az új tanterv m ár a második osztályba beviszi a fogalmazást, 
ahol a gyermekek már megfelelő vezetés és irányítás mellett képesek 
gondolataikat három-négy összefüggő mondattal kifejezni és megis
merkednek a fogalmazás legegyszerűbb technikájával.

A  múltban még a 100— 150-es létszámú tantermekben lehetetlen 
is lett volna a mai értelemben vett fogalmazástanítás, azért inkább 
csak másoltak, hogy legalább az írást gyakorolják a tanulók. Nem 
szabad azonban azt hinni, hogy régen a fogalmazást elhanyagolták, sőt 
egyes helyeken szinte csodákat teremtettek e té ren  a tanítók. Büsz
keséggel hivatkozom Pillér József nyug. állami igazgató-tanító köny
vére, amelyben ez a lelkes pedagógus a gyakorlatban szerzett neve
lési elveit ismerteti meg.

Könyvében megemlékezik a fogalmazás tanításáról is. S bizony 
m ajdnem  ugyanazon az ösvényen halad  a fogalmazást illetőleg, mint 
amelyre az új tanterv buzgó hívei igyekeznek a konzervatívabb gon- 
dolkozású tanítóságot is ráédesgetni. Szinte áhítattal olvasom öreg 
barátom  könyvét s helyesléssel fogadom el meggyőző magyarázatait.

Ő ugyanis tanítványait kirándulásokra vitte s az alkalmilag szer
zett eseményeket, élményeket a fogalmazási órákon néhány emlékez
tető gondolat felidézése után leíratta.

Kedves jelenetek az iskolai életből.
A  pedagógiai szeminárium vezetője, Tesléry Károly kir. tanfel

ügyelő, gyakorlati tapaszta la ta inak  gazdag tárházából elbeszélt több 
érdekes jelenetet. Győrött való tartózkodása idején vármegyei kő r
útjában  egy tanítónőnek iskoláját is meglátogatta. Kérte a tanítónőt, 
hogy végeztessen tanítványaival valamilyen fogalmazási gyakorlatot. 
A  tanítónő meglehetős zavarban volt, mert ilyen különleges kíván
ságra nem volt elkészülve. Végre is a tanfelügyelő segítette ki zava
rából s ezt az írásbeli tételt adta  fel:

— ír ja tok  valamit énrólam! Én vagyok a tanfelügyelő bácsi.
Egy leány a hátulsó sorban nyomban hozzákezdett az íráshoz.

Amint szorgalmasan ró tta  a sorokat, közben-közben úgy nevetett, 
csak úgy döcögött, A  tanfelügyelő titkon figyelte a kis leányt és ha l
kan megjegyezte a tanítónő előtt:

— Meglássa, ez a leány fogja legjobban megírni a feladatot! . . .
A  tanítónő nem volt a tanfelügyelővel egy véleményen, mert a

kis leány iskolakerülő, figyelmetlen gyermek volt. Hanem rám utatott 
az első sorokban ülő tanulókra azzal a kijelentéssel:

— Ezek m ajd  megírják a feladatot, de az a nevetgélő kis leány 
sohasem lesz erre képes.

— Hozd ide, gyermekem, az írásodat! — mondta a tanfelügyelő 
kíváncsian.
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A fogalmazás sikerült. Szövege ez volt:
A tanfelügyelő bácsi.
A  tanító néni kiküldte Kovács Juliskát a templomajtóhoz, hogy 

figyelje meg. fnikor jön a tanfelügyelő bácsi. Mikor Juliska a tan- 
felügyelő bácsit meglátta, beszaladt az iskolába és megmondta a ta 
nító néninek, hogy jön már a tanfelügyelő bácsi. És mi csendesen 
ültünk a padban. Pedig a tanfelügyelő bácsi nagyon jó bácsi. Én úgy 
szeretem a tanfelügyelő bácsit.

Fogalmazás képzelet alapján.
Az új tanterv a fogalmazástanításnak többféle m ódját említi, — 

Egyik mód szerint a tanítónak csupán csak annyi a dolga, hogy meg
indítja  a gyermekek képzelődését, Vargha Ferenc igazgató-tanító is 
ezt tette, amidőn a szeminárium hallgatósága előtt volt tanítványai elé 
lépett, hogy ezeket valamiféle tételnek kidolgozására hangolja. K ö
rülbelül ilyenforma beszélgetés, folyt le közöttük:

— Komolyak vagytok. Mosolyogjatok!
— Mennyi ideje lehet annak, amióta az én osztályomból kike

rültetek?
Egyik fiú felugrik és bá tran  megjegyzi:
—  Bizony, már két éve annak, hogy a tanító bácsi tanított minket,
—  Igazad van, kis fiam! Azóta már egészen megnőttetek. R a j 

tam is történt változás.
—  Megőszült a tanító bácsi! —  mondják.
— Bizony megőszültem, mert annyi gondom van, hogy . , .
Még be sem végezheti szavait, belép két m ankójára  tám aszkodva 

egy féllábú hadirokkant. Tisztességgel köszön és á tad  egy levelet,
— N. úr  küldi ezt a levelet Vargha Ferenc igazgató úrnak. — 

Megvárom a választ.
Vargha felbontja a levelet és elolvassa. A zután  csak ennyit 

mond a küldöncnek a levélre mutatva:
— Köszönöm! M ondja meg, barátom, N. úrnak, hogy tisztel te 

tem. Minden rendben van.
A  küldönc távozik. De még mindig siri csend honol a teremben. 

Az előbb még víg gyermekarcok elkomolyodnak. Egész bizonyos, hogy 
a hadirokkant véletlen megjelenése okozta ezt a változást. Végre is 
a tanító szakítja félbe az ünnepi csendet és szinte átszellemült han 
gon súgja:

— Láttátok? . , . Vájjon mi lelte ezt a szegény embert?
A  gyermekek villámló tekintetéből látszik, hogy mindent meg

érte ttek  és egyszerre ugrik fel valamennyi m agyarázatá t  adni a sze
gény ember szomorú történetének. De a tanító leinti őket s csak eny- 
nyit mond szomorúan:

—  Ne, ne mondjátok el, hanem írjátok inkább le!

Fogalmaznak a gyermekek.
Amíg a negyedik osztályba járó gyermekek egyik külön tan te rem 

ben fogalmaztak, addig vitéz Derencsényi Miklós tanító ,,A háború
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á rv á ja"  című költeményt tárgyalta  le leányosztályból hivott növen
dékekkel. A za la t t  ott a másik teremben megszülettek a kis magyar 
fiúknak legbájosabb fogalmazványai. Egyet itt közlök a sok közül:

A  r o k k a n t  e m b e r e k .
1914-ben a világháborúnak sok katona és huszár áldozta fel éle

té t  a hazáért. És mindegyik szívesen ment ki a rra  a nagy vérmezőre. 
Bizony sokan meghaltak és sok sebesültet szedtek össze a vérmezőn. 
Sok gyermeknek haltak  meg a hozzátartozói. A  világháborúban sokan 
váltak  el tőlünk, és még az volt a baj, hogy nem volt egyetértés. Az 
egyiknek a lábát, másiknak a karját, vagy valamelyik másik testrészét 
lőtték meg. Amikor a díszteremben voltunk, akkor az igazgató úr kér
dezte, hogy ki szeretne katona lenni. És kopognak az ajtón és belép 
egy rokkant ember. Amikor kiment, az igazgató úr azt kérdezte, ho
gyan sebesülhetett meg. Hiába harcoltak a katonáink, mert elvesztet
tük hazánkat. De mi nem engedjük, hogy a hazánkat elrabolják.

Aláírás: Kiss Jenő.

Ez a fogalmazás csak kevés javítást igényel. Bizonyság arra 
nézve, hogy az új tanterv áldást hoz m ajd  nemzetünkre, mert kialakul 
a Vargha Ferenchez hasonló tanítók irányítása mellett az a tökélete
sebb népember, akinek megszületését a haza érdekében oly régóta 
várjuk. Tolnay Pál.

Héricz Sándor.
Irta: Teke Lajos.

Az emlékezésnek fájó érzete hatja  át szívünket, amidőn megbol
dogult H é r i c z  Sándor nemespátrói kartársunk iránt rójuk le a ke
gyelet adóját. Azt hiszem, hogy amidőn emlékét szívünkben megőrizve 
gyújtjuk meg azon egyszerű falusi sirdomb felett, melyben örök álmát 
alussza, a kegyelet örök mécsét, tanítóegyesületünk, melynek főjegy
zője, elnöke, soha nem lankadó m unkatársa  volt, ekkor teszi le erre 
a sírhalomra az elismerésnek, az iránta való szeretetnek soha el nem 
fonnyadó koszorúját.

Megboldogult kartá rsunk  44 évet töltött a tanítói pályán. Ilyen 
hosszú időn keresztül munkálkodott az egyház veteményes kertjében 
a reá ja  bízott 80— 120 tanuló között, nemesítette, ápolta az egyház 
és a haza legdrágább kincseinek: a gyermekeknek lelkivilágát. Földi 
pá lyafutása  tehát megboldogult kartársunknak  becsületes munkában 
telt el, mert Nemespátróban az ö lelkes munkálkodása alatt  egy egész 
új nemzedék fe lsarjadzása igazolja áldásos tanítói működését.

Ő igazi tanító volt, mert m unkálkodásának színtere nemcsak az 
iskola szűk falai közé szorítkozott, hanem munkálkodott községe la 
kóinak anyagi jóvoltáért is, amely a mostani nehéz gazdasági viszo
nyok között m uta tja  áldásos hatását. Megkedveltette ugyanis községe 
lakosaival a gyümölcstermelést s így a mai nyomorúságos gabonaárak 
mellett ez képezi a község lakosainak egyik fő jövedelmi forrását.
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Mintaszerű községi faiskolájáért az 1896. évben 100 forint ju ta lm at 
és elismerő oklevelet is kapott a földmívelésügyi minisztériumtól.

M unkálkodott lankadatlanul községének közügyéiért is, A  hitel- 
szövetkezetnek hosszú időn át könyvelője, a  „H angya“ szövetkezet
nek pedig igazgatósági tagja  volt.

A  közügyek terén ezen kifejtett m unkásságáért községe lakossága 
beválasztotta  a községi képviselőtestület tagjai sorába. Tagja  lett a 
vármegyei törvényhatósági bizottságnak is, mert látták, hogy minden, 
té ren  csak jót akar s há lá jukat irán ta  így m uta tták  ki.

De mint igazi tanító nemcsak az iskola, községe, hanem tanító- 
társainak az ügyét is szívén viselte. Ifjú kora  óta küzdött az evang.. 
tanítók fizetésrendezéséért, a tanítói és kántori javadalm ak elkülö
nítéséért, a tanítóság testvéries egyetértéséért. Több cikke jelent meg 
ezen ügyben az „Evangélikus Népiskola“ régebbi évfolyamaiban, a 
„Tanító“ és „Nemzeti Iskola“ című lapokban.

A  tanügy terén kifejtett  munkássága érdemeinek elismerése gya
nánt a Somogyi Ág. Hitv, Tanítóegyesületnek hosszabb időn keresztül 
főjegyzője, m ajd  elnöke, az egyházkerületi tanítóegyesületnek pedig 
ékes tollú főjegyzője volt.

Tanító volt, megadással viselte nevelői sorsát. —  „A földmíves 
vetése kicsirázik és megérik az ő földjén, tehát a munkának gyümöl
csét élvezheti, de a tanítónak vetése az örökkévalóságnak terem, mert 
jótéteményei nem térnek vissza hozzá, hanem az eljövendőknek szol
gálnak.“

44 évi fáradságos munka után  nyugalomba vonult. Az örök 
Gondviselés megadta neki azt az örömöt, hogy rövidre szabott nyugal
mának napja it  szeretett fiának: Jenőnek, aki u tó d ja ’ lett, tá rsaságá
ban tölthesse el.

Istenben boldogult kartársunk  Szőkedencsen (Somogy vm.) szü
letett  1862. nov. 27-én, ahol édesatyja, idősb Héricz Sándor, evang. 
levitatanító volt. Édesanyja, Simon Juliánná, Simon István egykori 
súrdi tanító leánya; így megboldogult kartá rsunk  kétszeresen tanítói 
családból származott.

A  mély vallásosságú tanítóatya vezetése alatt  végezte az elemi 
osztályokat, melyeknek elvégzése után a csurgói ref. gimnáziumnak 
lett szorgalmas tanulója. Az algimnázium elvégzése után, szíve vá
gyódását követve, az ugyanott működő állami tanítóképző intézetbe 
iratkozott be. Tehetséges, szorgalmas tanuló volt és tanulmányait á l 
talános jeles eredménnyel végezte el. Az akkoriban még három éves 
tanítóképző évfolyamait elvégezve, egy darabig szüleinél időzött, ami
kor 1881 őszén a nemespátrói evang gyülekezet meghívta a 18 éves 
fiatalembert tanítójának. Á llását 1881. év december 10-én foglalta el,

A  18 éves ifjúra nézve a kezdő évek igen terhesek voltak, mert 
az iskolában 100-on felüli gyermeksereget kellett oktatnia s emellett 
magának is esténként tanulnia kellett, mert a képesítő vizsgát egy évi 
tanítói működés után tette le jeles eredménnyel.

A  sok munka mellett azonban a jókedv sem hiányzott olykor
olykor, Abban a meghittebb, összetartott világban összejöttek a szom
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széd községek tanítói és jegyzői s a 3— 4 krajcáros kollekta, néhány 
kiló 20 krajcáros hús mellett, néhány víg napot is csaptak.

Mint aféle nősülendő fiatalember többször megfordult Renner 
Endre porrcgszentkirályi evang. lelkész vendégszerető házánál, mert 
ott meglátott egy viruló hajadont: Sass Teréziát, akivel 1890. aug. 
19-én házasságra is lépett. Boldog családi életüket az Isten egy fiú
val és két leánnyal á ldotta  meg.

Mint szerető családapa mindent elkövetett, hogy gyermekeit fel
nevelhesse és kitaníthassa, ami egy szegény falusi tanítónak abban 
a világban is tetemes gondot, nélkülözést okozott. Három családtagot 
tanítta tn i még a jó anyagi körülmények között lévőt is próbára  teszi. 
Homlokáról a gondoknak redőit igyekezett elsimítani a hű élettárs, 
így tövises pályáján  sokszor talált  megnyugvást hű neje s rajongva 
szeretett gyermekei között.

A  tanítói pá lyán eltöltött sok évi küzdés után nyugalomba vo
nult. A  nyugalom éveit azonban nem sokáig élvezhette, mert az élet
erős testet megtámadó betegség végre is győzedelmeskedett a nemes 
lélek porhüvelyén és életének 67. évében 1929. évi május 26-án hosz- 
szas szenvedés után visszaadta lelkét teremtő Istenének.

Temetése május 28-án volt az evang. iskola udvarából, ahová a 
gyászházból kartársa i hozták el, hogy onnét induljon utolsó útjára, 
ahol oly sokakat igyekezett az örök élet ú t já ra  térítgetni. Az iskola 
udvarán Mesterházy Sándor helybeli lelkész és esperes búcsúzott el 
a hü munkatárstól, a templomban pedig, ahol oly sokszor felcsendült 
a jkáró l az Istent dicsőítő zsolozsma, elhangzott kartársainak, a hívek
nek hamvadó poraira á ldást kérő éneke és Káldy József iharosberé- 
nyi lelkésznek vigasztaló szava, A  temetőben H ajas Gyula egyesületi 
elnök vett tőle kartársai nevében búcsút.

Vegyes közlemények.
Tanítók küldöttsége a kormányzónál. Az országos tanítóegyesü

letek elnökei folyó évi január hó 24-én tisztelegtek vitéz nagybányai 
H o r t h y  M i k l ó s  kormányzónál. A  küldöttség a te rm ényjárandó
sággal fizetett tanítók és kántortanítók nehéz helyzetének megjavítá
sát kérte a kormányzótól, mert a tanítói kar többsége a búzaár csök
kentése következtében már évek óta nem juthat hozzá, még a törvény
ben biztosított tanítói fizetéshez sem. A kultuszminiszter kilátásba he
lyezte már a fizetések rendezését, de addig is, amíg ez bekövetkezhet, 
azt kérik, hogy engedélyezzék a búzaár csökkenése által okozott k á 
rosodásokért megfelelő kárpótlás nyújtását. H o r t h y  M i k l ó s  ko r
mányzó nagy érdeklődéssel hallgatta  meg a küldöttséget. K ije len
tette, hogy meleg szeretettel gondol a kántortanítókra  és az ország 
gazdasági helyzetében adott lehetőségek szerint segíteni akar a hely
zetükön. Azonban még némi türelemre van szükség. A  közel jövő
ben a pénzügyminiszterrel folytatandó tárgyalások során erre a kér
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désre is fel fogja hívni a pénzügyminiszter figyelmét. A  tanítóság 
m unkáját igen nagy értéknek ta r t ja  a nemzeti összetartás erősítésében. 
Kéri a tanítóságot, hogy ezért az összetartásért továbbra is k i tartás
sal dolgozzanak. Ezután a kormányzó bem utatta  magának a kü ldö tt
ség tagjait és mindenkivel közvetlen, barátságos szavakat váltott. A  
küld.ttség a kormányzó szavait lelkes éljenzéssel fogadta.

Aranylakodalom.  Schermann Ede, volt rábakeresztúri tanító, aki 
a nyugalom éveit Kőszegen éli, február hó 2-án ta rto tta  hitvesével sz. 
Ringhcfer Rozáliával aranylakodalm át. A  házassági szövetséget fiúk, 
Schermann Sándor balfi lelkész á ldotta  meg. Az aranylakodalm as 
párnak  12 gyermeke volt, akik közül hét ma is életben van. Egyik fiú 
hősi halált halt, egy tanító, egy lelkész, egy gazdasági intéző, egy leá
nyuk okleveles tanár. Schermann Ede nagyon népszerű volt. Bizo
nyítja  ezt az is, hogy a megszállott Rábakeresztúrból aranylakodal-  
rnára száz aláírás kíséretében 100 schillinget kapott. A  jubiláló pá r t  
számosán keresték fel jókívánságaikkal, köztük Kapi Béla püspök, 
Zíermann Lajos kormányfőtanácsos és Krug Lajos elnök is,

*
Rohoska Géza, szarvasi kartársunkat, súlyos csapás érte. Hőn 

szeretett felesége január hó 25-én, életének 34., boldog házasságának 
második évében, rövid szenvedés után, a szegedi női klinikán, csen
desen elhúnyt. Igaz részvéttel osztozkodunk kedves kar tá rsunk  mély
séges fájdalmában. A  Mindenható adjon  neki erőt a vállaira rakott 
teher viseléséhez és legyen béke és á ldás a drága halott  hamvain.

Tanítóvalasztás. A  körmendi gyülekezet második sorszámú kán- 
tcrtanítói állásra, a Szombathelyre távozott Heintz Fülöp helyére, egy
hangúlag Ronyecz János dubicsányi (Borsod vm.) születésű, okleveles 
tanítót választotta  meg, a miskolci evang. tanítóképző volt jeles nö
vendékét. Nevezettet február hó 8-án, vasárnap, ik ta tta  be ünnepélye
sen hivatalába Zongor Béla esperes.

A  Dunántúli Ág. Hitv. Eu. Egyházkerületben  a rendszeresíte tt  
tanítói állások száma 371; ezek közül rendes tanítóval betöltve 347, 
helyettessel 12, üresedésben 12. A  tanítónők száma 47. A  tanterm ek 
száma 368; a tanítólakások száma 312. Az iskolák körzetébe tartozó 
6— 12 éves evang. vallású tankötelesek száma 14.738, a 13— 15 évesek 
száma 5.341, összes tanköteles 20.079. M ásvallású já r t  1.167, a min
dennapi iskolába járt  tehát összesen 15.905. Beiratási díj címén be
folyt 10.706 pengő.

Dr. Szigethy Lajos versei. „V ándorm adár“ címen jelentek meg 
Szigethy szépséges poémái. Egy kiegyensúlyozott, az élet verőfényes 
oldalán haladó, hitben, szeretetben gazdag, minden szép és jó iránt 
fogékony lehíggadt léleknek megnyilatkozásai ezek a versek. Önmagát



adja . Sok mondanivalója van és amit mond, az nem jár kothurnuson. 
Nem harsogó hegyipatak, hanem szelíden, zajta lanúl folydogáló cser
mely, melynek partja i  mentén illatos virágok fakadoznak. Versei 
könnyedén gördülnek és nemcsak nyelvezetük szépségével, tartalmuk 
mélységével, hanem külső alakjuk tökélyével is fogva ta r tják  az ol
vasót, Mutatóul közöljük egyik, szerénységére is élénk fényt vető köl
teményét.

T ü c s ö k .

Nem vagyok én bűvös szavú csalogány,
De engem is da lra  indít a magány,
Én is érzem, ha  az erdő szíve fáj,
És velem is elborong az őszi táj,

Bűs, fagyos tél megdermeszti szívemet,
S dallal kérdem, mikor jő a kikelet,
Fenn a hegyen rózsapiros hajnalon 
Őrömszárnyat csattogtatva cseng dalom.

Ha a völgyre ráhajol az alkonyat,
Tücsökszónál áthangolom lantomat,
S míg az eget ezüstbárka ússza át,
Pengetjük a boldog tűzhely himnuszát.

Szigethy a soproni líceumban tanuló dunántúli papfiak javára 
ezer pengős ösztöndíj-a lapítványt tett. E célra fordította ,,Luther 
Lelke“ című munkája harmadik kötetének jövödelmét. Szerző vers
kötetéből tíszteletpéldányokat küldött szét azzal a kérelemmél, hogy 
az a lapítvány gyarap ítására  egy vagy több pengőt küldjenek a tisz
te le tpéldányokat kézhez vevők a dunántúli ev, egyházkerület soproni 
pénztárába.

Sántha Károly síremléke.
Az 1929. évi egyetemes közgyűlésen felszólalt Jánossy Gábor or

szággyűlési képviselő, néhai Sántha Károly költő-pap síremlékének 
felállítása érdekében. Llgyanebben az ügyben felterjesztés is érkezett 
az egyetemes közgyűlés elé a dunántúli egyházkerület részéről. Az 
egyetemes közgyűlés kimondotta, hogy Sántha Károly emlékének meg
örökítését kegyeletes közegyházi kötelességnek tekinti és a síremlék 
létesítését a maga részéről is támogatja.

Öméltósága, az egyetemes egyház felügyelője lapunk olvasóit is 
felhívja adakozásra. Mi tanítók is sokszor épültünk Sántha Károly 
énekein; já ru ljunk tehát mi is hozzá áldozatos filléreinkkel, hogy an 
nak, aki annyiszor csöpögtette a megnyugvás és hit balzsamát sajgó 
szíveinkbe, méltó emlék emeltessék. Az adományokat folyó évi május 
hó 25-ig tessék hozzám beküldeni. Az adományokat a szerkesztői 
üzenetekben nyugtatom. —  K r u g .



51

Spolárich Károly kitüntetése. Ne gondold, hogy azért lett ko r
mányfőtanácsos, mivel a mi brancsunkból való, mivel tanító, dehogy, 
hanem azért, mivel a kávés- és vendéglős szakma egyik kiváló képvi
selője. Ha Rákos István is az volna, most ő is kormányfőtanácsos 
lehetne. De ez így van rendjén, ügye?

A néptanító az irodalomban,
Irta: dr Szelénéi Ödön

Bizonyára egyik legérdekesebb feladata  a kulturtörténelemnek a 
néptanítói rend kialakulásának, fejlődésének a nyomozása, a legelső 
néptanítók megjelenésétől egészen máig, amikor, ha nem is valósult 
meg minden, amihez a néptanítóságnak joga van, de pedagógiai és 
methódikai iskolázottsága, anyagi és szociális helyzete, kulturális igé
nyei és nevelő eszményei mégis oly fokot értek el, aminőt a múltban 
még álmodni sem igen lehetett. Persze, egészen ma sem tűntek el a 
múltnak árnyékai. Még sokszor fűződik bizonyos balitélet, lekicsiny
lés, az elsőbbrendűség gondolata a tanítói hivatáshoz, jeléül annak, 
hegy az emberiség megrögzött balfogalmaitól mily nehezen tud  sza
badulni.

Ha a régi görögöknél azért nézték le a tanítót, mert fáradságáért  
díjazást fogadott el, ma, a kapitalizmus korában, csekély, m élta tlan  
javadalm a miatt nézik le a földi javakkal megáldott körök az oly 
nemes hivatást végző, de anyagilag küzködő tanítót. Ha feledésbe 
merült is a görögök szíciliaí veresége u tán  közmondásossá lett vers, 
hogy ,,vagy meghalt, vagy iskolamesterré le t t“ , de annál sűrűbben 
hangoztatják  azt a másikat, hogy ,,quem dii odere paedagogum fe
cere“ . Ha manapság a tanítói hivatás meg is szűnt ,,szabad ip a r“ le n 
ni, mint a görögöknél és rómaiaknál, mégis tu la jdonképen  csak a 19. 
század derekán szűnik meg hajótörött exisztenciák végső menedéke 
lenni. Ellenben a tanítónak feltétlen alárendelése a papi hivatal alá, 
mely az egész középkorban és jó sokáig a reformáció után is dívott, 
egészen még ma sem szűnt meg.

De mi ezúttal nem is a tanítói állás kultúrtörténeti fejlődésével 
akarunk foglalkozni, hanem azzal, hogy mikép tükröződik a költészet
ben, az irodalomban a néptanító  helyzete, a róla alkotott felfogás, k i
vált  az utolsó 100— 120 esztendőben. Szigorúan véve úgy áll a dolog, 
hegy a mai népiskola csirái ugyan igen régi időbe nyúlnak vissza, de 
lényegileg a népiskola a 19. század alkotása; rtagyrészt ezzel függ ösz- 
sze, hogy az irodalomban oly későn lép fel az iskolamester, nevezete
sen csak akkor, miután a falut felfedezték és a falusi gyermekek ok
ta tásá t figyelmesebb szemmel kezdték nézni. Jól mondották tehát, 
hogy az első falusi elbeszéléssel, Pestalozzi ,,Lénárd és G e r tru d “-já- 
val vonul be a tanító az irodalom ba (1781). És amit Pestalozzi m eg
kezdett, azt több-kevesebb sikerrel a többi svájci írók és a népies iro
dalom művelői folytatják.
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A  18. század hetvenes éveitől kezdve fordul az európai nemzetek 
figyelme mindjobban az elhanyagolt falusi nép felé, őt is részesévé 
akar ják  tenni a felvilágosodásnak és e célra az irodalmat is szolgá
latukba hajtják . Amint Pestalozzi mondotta később: ,,láttam, hogy 
történet és képek minden népoktatás egyetlen tananyaga“, tanító cél
zat vezette tehát népkönyve megírásánál, a költői keret csak eszköz 
nála  is és követőinél is. Lássuk kissé közelebbről az első népkönyvet. 
Bonnel falut a gonosz Hummel alhelytartó  teljesen a markában tartja , 
a jobb, de könnyelmű parasztokat is falusi csapszékében ivásra és a 
dicsvágyra csábítja, úgyhogy nagy a züllés az egész faluban. A  sze
rencsétlenek közé tartozik a jószívű, de gyenge Lénárd kőmíves is, 
míg ennek derék felesége tettre nem határozza el magát és A rner föl
desúrnak elpanaszolja a sajá t és az egész falu baját. És most Arner, 
a lelkésszel és G ertruddal összefogva, leleplezi és megbünteti a go
nosz szolgát és karöltve megkezdik a falu céltudatos fölemelését, első
sorban az egyes családok megnyerésével, azután jobb elöljárók vá
lasztásával, célszerű intézkedések megtételével. A  III. és IV, rész
ben az eddigi munkásokhoz a világ- és emberismerettel bíró, sebesült 
Gliiphi hadnagy  lép, aki nem röstelli, hogy az a lkalmatlan tanító he
lyébe lépve, Bonnel falu gyermekeit természetes gondolkodásra és e r 
kölcsös cselekvésre nevelje. És nevezetes dolog, hogy az új tanító h á t 
térbe szorítja  a kissé tapasztala tlan , túlságosan engedékeny lelkészt. 
Az iskolát egészen új a lapra  fekteti, amennyiben a házi életet véve 
mintául, a természeti erőket egyenként fejleszti. Ezért fölkeresi G e r
trud  mintaszerű háztartását.  Ezt az asszonyt szíve vezeti abban, hogy 
jó korán felkelti gyermekeiben a munkaképességet. Először helyesen 
beszélni tan ítja  őket, csak azután írni, clvasni és mindenek felett hatni 
engedi rá juk  az életet egész terjedelmében, t. i. sa já t példaadó életét. 
Gliiphi (vagy Glülphi) át van hatva  attól a tudattól, hogy az iskolában 
honoló engedelmességforrása nem a gyermekeknek az iskolamesterbe 
vetett bizalma., hanem azok istenhite, másfelől pedig abban van. ha 
megtudjuk velük értetni, hogy mindennek az alapja, amit az iskola 
tanít, bennük rejlik és úgy kell belőlük kicsalogatni. Ha ez biztosítva 
van, akkor sikerrel fog járni a szív, szellem és test fejlesztése. Persze 
az intrika nem nyugszik, az elcsapott tanító és más emberek öszefog- 
nak az iskola ellen, befeketítik Glüphit még a herceg előtt is, de 
végre mégis győz az igazság, Glüphinek módjában van az iskolán 
kívül is munkálni a nép javitását. A  regény különben befejezetlen, 
Pestalozzi folyton átdolgozta és bővítette, de nem vált az eredeti kon
cepció javára, a plasztikus előadás mind gyakrabban helyet ad te r 
jengős moralizálásoknak és a tanító célzat mindjobban előnyömül; 
de mint úttörő népkönyv mindenesetre megtette a kötelességét és 
méltán számítják a pedagógiai irodalom klasszikus termékei közé. 
A  mi szempontunkból pedig kiemelendő, hogy a tanító e mü által 
irodalomképessé vált. Pestalozzi nyomában jár a magdeburgi szüle
tésű, de Svájcban, P a rauban  élt Z s c h o k k e  Henrik (1771— 1848) 
, ,Goldmacherdcrf“ című művével, mely sokkal egységesebb, de ke
vésbé poetikusabb, mint ,,Lienhard és G e r tru d “ és először 1817-ben
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jelent meg. A hős itt is egy hadviselt ember. Osvald, a falúsi tanító 
fia, aki G oldenthalba visszatérve, a valamikor virágzó falút siralmas 
állapotban ta lá lja  („Das Elend schaute zu den Fenstern  hinaus und 
am Feuerherd  kochte Schmalhanz ungeschmalzte Suppe“). Dolgozni 
a parasztok nem igen szeretnek, de szombat este és vasárnap ott 
dőzsölnek és kártyáznak a kocsmában. A főbaj itt is a rossz e lö ljárók
ban van, akik maguk szoktatják a népet az ivásra. Ezek ellen veszi 
föl a harcot Osvald, de eleinte kevés sikerrel. Bátor fellépésével sok 
ellenséget szerez magának, akik életére is törnek. De mikor egyszer 
az ő távollétében két lövés esik a házából a támadókra, varázsló h í
rébe kerül és most békét hagynak neki. Mivel az öregekkel nem 
boldcgúl és senki támogatására nem számíthat (a lelkész öreg és 
önző ember), a gyermekek szívéhez akar férkőzni és ezért, mikor a 
részeg tanító vízbe fúl, ő ajánlkozik i n g y e n  iskolamesternek, El- 
.lenségei kinevetik, hiszen a falusi őrön és a kondáson kívül nem volt 
alábbvaló foglalkozás, mint a tanítói hivatal! De Osvald rövid idő 
alatt  magához édesgeti a gyermekeket és ezek odahaza oly sok szépet 
mesélnek az új iskoláról, hogy a vasárnapi iskolába még a felnőttek 
is kezdenek járni. Közben Osvald megnősül és felesége, Elsbeth, az 
iskolából kilépett jó leányokat gyűjti maga köré és bevezeti a h á z 
tartásba. Egy újabb siker a falú irányításában, hogy 32 gazda meg
jelenik nála  és kérik, hogy tanítsa meg őket az aranycsinálásra, mert 
ennek is híre ment. Oswald meg is Ígéri nekik, hogy elárú íja  nekik a 
titkot, ha a rra  kötelezik magukat, hegy 7 éven át rendesen élnek, 
imádkoznak és dolgoznak, lemondanak a kocsmázásról stb. Hét év 
múlva pedig megtudják, hogy nincs is más titka, mint a munka és 
a rendes élet. És ezekkel az emberekkel lassanként á ta lak ítja  az egész 
falú népét. Két kocsma megszűnik, mert a parasztok most inkább a 
takarékba rak ják  a pénzüket. M ajd  m unkatársa  is akad az új lelkész 
személyében, akivel együtt sikerül óvodát, községi mosóházat, m unka
házat (a szegények számára) létesíteni. Mikor pedig a falú e lö ljáró
jává választják, módot talál a falú adósságainak a törlesztésére is. 
E vállvetett munka folytán általánossá lesz a jólét, igaz, hogy G olden
thalt ezentúl ,, Goldmacherdorf “-nak nevezik. Tanítóságát Osvald 
időközben á tad ta  egyik növendékének, aki továbbvezeti az ő szelle
mében. Mikor pedig első fiának a keresztelője következik, megjelenik 
Osvaldéknál a falú ap ra ja -nagy ja  és atyjuknak, anyjuknak m ondják 
őket! Osvald tehát teljesen elérte a célját, fényes sikerekkel dicse
kedhetik. A  Goldmacherdorf tehát derűs optimizmusban hangzik ki, 
míg Pestalozzi műve hova-tovább több árnyékot lá tta t  . . .

Hogy a jövőt illetőleg Pestalozzínak volt igaza és hogy mily ke 
véssé hatották  át az ő törekvései még a 30-as és 40-es években magát 
Svájcot, szembetűnően m uta t ja  m indjárt  a következő író, Jerem iás 
G o t t h e l f  (1797— 1854) „Leiden und F reuden  eines Schulmeisters“ 
(1838— 39) című munkája. Gotthelf írói tehetség dolgában túltesz 
úgy Pestalczzin, mint Zschokken, jelen művében azonban anüyira 
túlteng a tanító és polémikus elem, hogy szinte bántólag hat az ol
vasóra, nem is szólva arról, hogy a szerző egy percig sem tagad ja



meg papi voltát. A  munka egyébként már azért is becses, mert nem 
egy kész embert állít elénk, mint az eddigi írók, hanem egy egyén 
fejlődését, aki csak hosszas tévelygések és kísérletezések után lesz 
derék tanítóvá. K äser Péter, a takácsfiú, nagyon kedvezőtlen családi 
körülmények között nőtt fel, szülei folytonos anyagi gondokkal köz
ködnek és szinte tehernek tekintik gyermekeiket. De különösen akkor 
vált Péter  helyzete tűrhetetlenné, mikor még egy fiú született a sok 
leány mellé és trónörökösi voltát elvesztette. Egyetlen öröme az is
kola. Tanító ja  ugyan szinte utálatos volt az ő csipás szemeivel, tu- 
bákclásával és pálinkásszagú szájával, mégis ragaszkodott hozzá. 
Tanítása  folytonos könyvnélkülözésből (különben a heidelbergi kátét 
tanulják) és olvasásból állt, írást és számolást csak a kiváltságos egyé
neknek tanított. P éter  is részesült ebben a kitüntetésben, nemkülön
ben abban is, hogy hébe-kcrba mint a tanító ad jutánsa szerepelhetett. 
De ez a boldogsága is gyors véget ér, mert ap ja  csakhamar munkára 
fogja és a szövőszékhez láncolja. Szerencsére volt tanítója segéd
tanítói állást szerez neki, pedig egyelőre csak olvasni tudott jól, írni 
is, de néhány nagy betű kivételével, számolni pedig csak annyit, hogy 
az osztás és szorzás körül bizonyos ingadozások mutatkoztak. Segéd
tanítói hivatásához tartozik a répa betakarítása, az iskolaterem ki
tisztogatása és hozzá egy jó szót nem hallott a főnökétől. Itt tehát 
nem volt m aradása  és azért egy újabb sikertelen kísérlet után e lha
tározza, hogy mindenekelőtt egy tanfolyamon („Ncrmalschule“) fog 
résztvenni, hogy rendes álláshoz jusson. Ennek tárgyai voltak az ol
vasás, szépírás, nyelvtan konstruálásával (tulajdonképen m ondat
elemzés) egybekötve, fogalmazás, számolás, katechizálás és ének. A 
tanítás sablonos volt, semmi magyarázat, hanem ismeretlen szavakkal 
való dobálódzás. a gyerekekkel való bánásmódról egyetlenegy szó sem 
esett.

Ilyen volt a tanítók képzése! De Péter  boldog volt, hogy ezzel a 
diplomával a kezében állást kapott, így például először Schnabelreit- 
ben, m ajd  Gytirylben. Az első helyen keserves napokat élt át. Neki 
magának kellett a legszükségesebb bútorokat beszereznie, A  parasz
tok az első napon ellá tják  élelemmel, de azután nem törődnek vele. 
Mikor pedig szemét felemeli egy jómódú gazda leányához, annak apja  
e ltiltja  a háztól. Jövedelme oly szegényes, hogy takácsmesterségét is 
folytatja, mégis eladósodik, mert a ravasz parasztok mindenféle fö
lösleges dolgot (klarinét, hegedűt) jó drágán a nyakába sóznak. Min
denhez fog, iskolai m unkájá t pedig meglehetősen elhanyagolja. Mikor 
pedig egy rosszhírű leánnyal kellemetlen ügye támad, lelkésze meg
leckéztette. Erre a faluban minden tekintélyét elvesztette. Gytiry l
ben már okult eddigi tapasztalataiból és okosabban látott a m unkájá 
hoz. De csak lassan lá tta  be, hogy az ő tanítása kontárkodás. Itt végre 
a szerelem virágai is nyílnak számára. Választása a cipésznek a leá
nyára  esik, és vele nemcsak okos, de bátor és erélyes hitvest nyer, 
aki volt ballépéseitől is visszatartja. Persze, a gyermekekkel megsza
porodnak gondjaik és hozzájárul, hogy egy ideig az asszonynak az 
atyja, m ajd  pedig Péternek  az anyja  is náluk laktak, úgyhogy a nagy
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szükség nem egyszer elmerüléssel fenyegette őket. Ekkor új lelkész 
kerül a faluba, aki megnyitja Péter szemét, hogy a jó iskola más, mint 
amilyennek ő képzeli. Nemcsak új iskolaépületet emeltet, de beleszól 
tapintatosan az iskola belső életébe is. P é te r  eleinte nehezen, de idő
vel szívesen hallgatja. A  lelkész felvilágosítja, hogy a jó iskolát a 
tananyag szerint fokozatokra szokás osztani, hogy nem mindig ugyan
azt, hanem célszerű tanterv szerint kell tanítani, hogy az összes gyer
mekeket és fokozatosan kell a számtanban oktatni stb. Csupa primi
tiv dolog és mindezekről egy jószándékú tanító Pestalozzi kora u tán  
mítsem hallott. És vegyük ehhez a szörnyű nélkülözést, amely a ta 
nítót mellékkeresetre és ezzel sokszor iskolája elhanyagolására  kész
teti, mely a szegény Käser P é te r t  a r ra  bírja, hogy a feleségét is e l 
vigye magával a halotti torra, hogy legalább egyszer jóllakhasson. 
Csakhogy az okos asszony nem megy vele, mert azt ta r tja , hogy in
kább otthon éhez, semhogy éhesnek mutatkozzék idegen emberek előtt. 
A  régi tanítóvilág sok szenvedésének és nyomorúságának K äser való
ban tipikus és szomorú példája . Gotthelf nyers realizmussal rajzol, 
ta lán  túloz is, de eleget mond, hogy ily mű Svájcban napvilágot lá t 
hatott. Käser sokkal többet ,,szenved, mint amennyit örvend". Sok 
baja  közepette csak vallásos hite és feleségének egészséges észjárása  
és törhetetlen szívóssága óvja meg a kétségbeeséstől. A  mű végén egy 
halvány reménysugár: fizetésemelésben részesül . . ,

Egészen más színben lá tja  a tanítói hivatást J e a n  P a u l  
(1763— 1825), pedig ő is tanító volt egy ideig és többször is megízlelte 
a szegénység kelyhét. A  falusi tanító életéből azonban minden baj 
ellenére ritkán hiányzanak az idillikus vonások; Jean  Paul ezeket 
helyezi előtérbe: ,,Das Leben des vergnügten Schullmeister M aria  
Cruz ín A uenthal"  (1793) és ,,Quintus fixleín" (1796) című elbeszé
lésekben feltüntet két szűkös esztendőt és rám uta t  arra, hogy még 
ilyen viszonyok között is meglehet őrizni, ha nem is magasztos, 
idealisztikus világnézetet, de belső elégültséget és boldogságot. K ü 
lönösen W uz a lak ja  sikerült. Egy tanító, akinek elődei m ár a svéd 
korszak óta tanítóskodtak Auenthalban! Egész életén át megőrizte 
a gyermekek azon sajátságát, hogy vidámak. Mindig tudott  valaminek 
örülni, reggelre mindig eltett m agának valami jó falatot, hogy v idá
m an ébredhessen, egész délelőtt az ebédre örült stb. Hideg novem
beri időben kifeküdt az u tcára  és gyönyöröködött a meleg kályha 
képzetében. Boldogságának netovábbja volt azonban az a pillanat, 
midőn szerelmét eljegyezhette. Merő boldogság volt az a nyolc hét 
az esküvőig, hát még az azután  következő idő. Nem b án tja  az, hogy 
könyvet nem tud  venni, egyszerűen maga ír sa já t  magának össze egy 
egész könyvtárt. Csak a nagy vásár katalógusát engedi be a házába, 
abból kinézi a legújabb m unkákat és nyomban meg is ír ja  kéziratos 
könyvtára  számára.

(Folytatása következik.)
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Egyesületi élet.
A  Kemenesaljái Ág. Hitu. Euang. Tanítóegyesület  1929. évi októ

ber hó 29-én ta rto tta  rendes őszi közgyűlését Alsóságon.
A közgyűlést megelőző istentiszteleten nagytiszteletű Molitorisz 

János, a kem enesaljai evang. egyházmegye esperese, az egybegyűlt 
tanítóságot egyházépítő, hazafias munkára buzdította és Isten áldását 
kérte a tanácskozásukra.

Istentisztelet u tán  a tanítóság a templomból a modernül meg
építe tt  új iskolaépületbe vonult, ahol Szórády Dénes elnök megnyitó 
beszédében Isten gazdag á ldását kéri az új iskolai év munkájára . — 
A  haladó kor újabb problémáit nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
A  munkaiskola harcosaivá avatja  a kartársakat.  Olyan tér ez, mely 
új örömöket hoz. M egadja  azt a boldogító öntudatot, hogy megtet
tünk mindent, amit Isten tudnunk engedett.

Üdvözli nagytiszteletű Molitorisz János esperest. M egjelenésé
ben a tanítói munka megbecsülését és a tanítóság iránt megnyilvánuló 
közvetlen szeretetét látja. Üdvözli továbbá Kováts József sárvári igaz
gató-tanítót, aki új számtantanítási módszerét bemutatni jött el kö
zénk. Üdvözli az alsósági gyülekezet tagjait, akiknek áldozatkészsége 
példakép állhat minden gyülekezet előtt.

Esperes úr válaszában kiemeli, hogy munkakörében mindig sze
retettel fcgja képviselni a tanítóság érdekeit és mindig kedves a lka
lom lesz számára, a tanítóság körében való megjelenés. Kéri a taní
tóság feltétlen bizalmát, mely őbenne a tanítósággal szemben megvan.

Ezután Kováts József igazgató-tanító bem utatja  ,,játékom számo
lási“ módszerét, amely az élményszerűséggel való szemléltetésen 
alapszik. Az ő szemléltetésében bizonyítás foglaltatik, A  játékok a d 
ják a számképeket. Végtelenül ügyes, a gyermek lelkivilágához leg
közelebb álló játékos számolásával teljes mértékben megnyerte a k a r 
társak tetszését. Élvezettel hallgatott előadása csak az idő rövidsége 
miatt veszített értékéből.

Elnök az egyesület há lá já t  és köszönetét tolmácsolja az élvezetes 
és meggyőző előadásért.

Szakály Dezső m uta tja  be ezután Dezső Lipót kir. tanfelügyelő 
helyesírási módszerét.

E lőadásáért,  mely élvezetes volt, köszönetét mond az elnök.
Gaál Sándor a kántortanítók lehetetlen javadalm azását ecseteli, 

mely lassanként azt eredményezi, hogy végül a kántori állások betöl
tetlenül fognak maradni. Eklatáns pé ldá ja  ennek, hogy a Tokorcson 
megüresedett kántortanítói állásra még csak pályázó sem igen akadt. 
Ideje  volna, ennek a tűrhetetlen, igazságtalan helyzetnek véget vetni. 
Miért vagyunk mi kántortanítók a legmostohább gyermekei ennek az 
országnak?

A közgyűlés a „Himnusz“ eléneklésével ért véget.

*
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A  Veszprémi Egyházmegyei Ág. Hitu. Euang. Tanítóegyesület  
1929. évi november hó 6-án ta rto tta  őszi közgyűlését Pápán.

Gyűlést megelőzőleg az egyházmegye lelkészei és tanítói úrvacso
rához járultak. Templomból az egyik tanterembe vonult a teljes szám
ban megjelent tanítói kar és az érdeklődő vendégek —  szinte m ond
hatnám — sokasága. Szutter Dániel elnök sok gonddal összeállított 
megnyitó beszédében elsősorban a nyugalomba vonuló értékeinkről 
emlékezik meg, így Nagy Pál pápai, Kovács József karakószörcsöki, 
Zacher Sándor homokbödögei és Sülé Sándor kertai igazgató-tanítók
ról, m ajd  pedig üdvözli az ú jonnan megválasztott s egyesületünkben 
most először megjelent kartársakat.  Miután a gyűlést megnyitottnak 
nyilvánította, felkérte Nagy Sándor ajkai k a r tá rsa t  gyakorlati tan í tá 
sának megtartására. A  tanítás tárgya: hittan, nagyon helyesen lett 
választva a bírálók értékes hozzászólása szerint, annál kevésbé azon
ban a feldolgozandó tananyag: ,,A terem tésrő l“, miután ez már he
tekkel előbb lett tanítva, még pedig —  úgylátszik —  kitünően, mert a 
gyermekek már előre oly folyékonyan mondták, akárcsak a ,,Mí 
A ty á n k “-ot. Különben a tanító — egyik nemes szívéről közismert b í
rá ló ja  szerint —  nagy buzgóságról tett  tanúságot s ugyancsak meg
mutatta , hogy az új tanterv követelményeivel, melyeket az a beszéd- 
és értelemgyakorlatnál támaszt, teljesen tisztában van.

Következett elnökünk tarta lm as beszámolója az idei egyházkerü
leti gyűlés lefolyásáról és tárgyairól.

A részletes és mindenre k iterjedő beszámoló nyomán örömmel 
á llap ítja  meg a közgyűlés, hogy egyházkerületünk bölcs vezetősége 
nemcsak hogy éber szemmel figyeli a tanítói kar  egyre szaporodó 
ügyes-bajos dolgait, hanem a mindenkor szükséges orvoslással sem 
késik. A  magasztos tanítói hivatás ha ladásá t  előmozdító ügyek fel
karolását és helyes mederbe való terelését meg különösen mindennél 
fontosabb fe ladatának tekinti.

A tankönyv kérdésénél Nagy Pál pápai kar társunk  szociális szem
pontból nagyon fontosnak tartja , ha az úgynevezett ,,nagy könyvet“ 
ketté osztva adnák ki. Azaz külön az A) és külön a B) évet.

Somogyi János bakcnybánki kartársunk  pedig egy jól szerkesz
tett, evangélikus szellemben megírt ,,ABC“-nek sürgős k iadását szor
galmazza, a tőle már megszokott, ellenvéleményt nem ismerő ékes 
szavakkal.

A  közgyűlés felkéri őt, hegy az egyetemes tanítói gyűlésünkön, 
ahol mint kiküldöttünk fog megjelenni, hívja fel mindkét fontos ügyre 
a vezetők figyelmét.

Ezek után pedig az elnök felkéri a tagokat jelentkezésre a jövő 
őszi gyűlésünkön tartandó  gyakorlati tanításra.

Szívesen és lelkesen jelentkezik Benkő Béla várpalotai k a r tá r 
sunk, és pedig szintén hittanból, mely tárgynak minél tökéletesebb, 
így eredményesebb tanítása, szerinte —  nagyon helyesen —  az evan
gélikus iskolák számára nemcsak hegy a legfontosabb, de ma-holnap 
m ár-m ár szinte élet-halál kérdés.



Az indítványok kapcsán elnökünk bölcs előterjesztésére örömmel 
határozza  el a közgyűlés, hogy a jövő nyári közgyűlésünkre meg fogja 
hívni, kiváló pedagógus mivoltáról ma már közismert Major Samu 
felsőszakonyi kartársunkat, hogy mutassa be egyesületünk tagjai előtt 
új olvasás-tanítási módszerét. (Sajnos, han t takarja  már kedves tá r 
sunkat. —  Szerk.) v. M. J .

A  Tiszai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházkerületi Tanító- 
egyesület 1929. évi szeptember hó 6-án Nyíregyházán tarto tta  meg évi 
rendes közgyűlését.

Je len  voltak G e d u l y  Henrik püspök, Paulik János lelkész, Fe- 
renczy Károly  tanítóképző intézeti igazgató, Décsi Sándor kir. tan- 
felügyelő, Bökényi Dániel szerkesztő, L a i t i o n e n  T o i v ó  finn le l
kész, Krecsák János segédlelkész, Kopcsó János vallástanár és az 
egyesületi tagok m ajdnem  teljes számban.

K e m é n y  Pé te r  elnök az evang. iskolák és egyházak nehéz hely
zetéről emlékezik meg; —  üdvözli Paulik Jánost lelkésszé avatásá
nak 40. évfordulója alkalmával; az üdülőtelep fellendülése felett é r 
zett őszinte örömének ad kifejezést s a vendégek és kartársak  meleg
hangú üdvözlése után a közgyűlést megnyitja.

Elnök azután évi jelentése kapcsán megemlékezik a szakfelügye
let és tanterv  kérdéséről, Ihász Sándornak pá lyadíja t  nyert m unkájá
ról, Krug Lajos országos tanítóegyesületi elnök nejének elhunytéról, 
az elnöknek budapesti balesetéről és Ruhmann A ndor nyug, igazgató- 
tanító házasságának 50. évfordulójáról. Je lenti  továbbá, hogy augusz
tus 26— 31-ig Nyíregyházán tanítói továbbképző tanfolyam tartatott, 
melyen az egyesületnek 40 tagja vett részt, jóllehet hivatalosan csak 
három vétetett fel.

Elnök javaslatára  az egyesület a Protestáns Sajtószövetségbe ren 
des tagul belép.

Elnök azután meleg szeretettel emlékezik meg három nyugalomba 
vonult kartársról: K u b a c s k a  Istvánról, S t o l l  Ernőről és O r 
s z á g  Gáborról,

Kubacska István —  úgymond —  m ajdnem félszázados működés 
után vonult nyugalomba. M indnyájan fájdalommal gondolunk a veszte
ségre, mely bennünket ért. Nélkülözni fogjuk fiatalos agilitását, lebilin
cselő modorát, derűs kedélvét és annyi előnyös vonását. Egyesületi 
életünk egyik főfőtényezője volt. A  közgyűlés nem akar tőle búcsúz
ni, de megilletődéssel áll meg egy percre, hogy visszapillantson arra  
a majdnem félszáz évre, melyet a tanítói pályán eltöltött. Gyenge a 
szó arra, hogy kiváló érdemeit kifejezhetné, a közgyűlés csupán é r 
zelmeit tolmácsolja, midőn azt kívánja, hogy őt aranyos kedélyében 
ta r tsa  meg a Mindenható még sok-sok éven át.

Stoll Ernő előtt a közgyűlés tisztelettel ha j t ja  meg az elismerés 
zászlaját, akit röviden így jellemezhetnénk: Magyarország egyik leg-
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képzettebb tanítója, akinek képzettségénél csak a szerénysége n a 
gyobb. Örökké tanult. Jó  tollával á llandó harcosa volt a tanítóság 
erkölcsi érdekeinek. Eszméket termelt, de azokkal sohasem hivalko
dott, sohasem kalmárkodott.  Puritán  jelleme, ideális lelke példaképe 
lett a magyar, evangélikus tanítónak. Betegsége egy időre ta lán  pi
henésre készteti, de bízunk a Mindenhatóban, hogy m egtartja  őt n e 
künk és ő ismét munkálkodhatni fog abban a számtalan tudományos 
körben, melynek ő mindig munkás tagja volt, megbecsülést szerezve 
a tanítói névnek.

Ország Gábor a tanítóság nem mindennapi egyénisége. Nagy k é p 
zettsége, jó stilusa közismert. Vélemény dolgában sohse szorult m ás
ra. Neki mindig eredeti véleménye volt. Mindenben az igazságot ke 
reste. Nála az emberek sakkfigurák, akik egy-egy eszmét képvisel
nek. A  gondolat és annak képviselője nála  külön lapra  tartozik. Öröm
mel értesülünk gyógyulásáról. A d ja  a Mindenható, hogy ezen javulás 
állandó legyen, hogy még sok-sok éven á t élvezhesse a nyugalmat.

Mielőtt elhagynák végkép a katedrát,  a közgyűlés érdemeiket a 
jegyzőkönyvben örökíti meg s a három jó fegyvertársnak köszönetét 
és szeretetét tolmácsolja. Ennek kifejező zálogaként a közgyűlés Ku- 
bacska István, Stoll Ernő és Ország Gábor nyug. k ar tá rsaka t  a  Tiszai 
Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházkerületi Tanítóegyesület ö rö
kös tiszteletbeli tagjául megválasztja.

Elnök felkéri Buna Istvánt előadása megtartására, aki ,,Az én 
tanítóm" cím a la tt  megrajzolja az ideális evangélikus tanító képét.

A  közgyűlés a szépen elgondolt és nagy körültekintéssel kidolgo
zott előadásért Buna Istvánnak jegyzőkönyvi köszönetét mond.

Az időközben megbetegedett P a jo r  Mihály helyett F iedler  F e 
renc olvassa fel ,,A helyi tanm enet készítése" című, logikus rendben  
felépített értekezését. Mint igen fontos feladatot emeli ki, hogyan kell 
és hogyan lehet az állami tantervbe protestáns szellemet belevínni.

Geduly Henrik püspök Öméltósága a két bem utatott előadásra  vo
natkozólag legnagyobb elismerésének és örömének ad kifejezést és 
egyben megnyugtatja  a közgyűlést, hogy az evangélikus tanterv  ki
dolgozása folyamatban van.

Paulik Jáncf  lelkész megelégedéssel á llap ítja  meg, hogy a fiatal 
tanítók ily lelkesedéssel folytatnak önképző munkát. így rá léphetünk 
a rra  az útra, mely a protestántizmus erősítésére vezet s erre ma igen
igen nagy szükség van,

Bökényi Dániel igen szép kapcsolatot lát a múlt héten lefolyt t a n 
folyam és a most bemutatott két előadás között. Azonban amit a 
tanfolyamon hallottunk, m ár 92 évvel ezelőtt mint tételeket állította 
fel Edvi Illés Pál evang, lelkész. Szemelvényeket mutat be Edvi Illés 
Pál akadémián pályadíjazott  munkájából. Kívánja, hogy a jövőben a 
vallás és pedagógia mint egy sínpár együtt haladjon.

Záhony Dezső a vallásosság és a protestáns szellem erősbítése 
érdekében felkéri Paulik Jánost, mint a MELE elnökét, tegye lehe
tővé, hogy a MELE gyűlésein tanítók is résztvehessenek, minek 
Paulik lelkész válasza szerint semmi akadálya  sincsen.
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Az értékes eszmecserére alkalm at nyújtó szép értekezésért a köz
gyűlés P a jo r  M ihálynak és Fiedler Ferencnek jegyzőkönyvi köszöne
té t  mond.

A mélyen vallásos eszmecsere u tán  szót kér a közgyűlésünkön 
megjelent Laitionen Tovió finnországi evang. segédlelkész. Ő mint 
finn tanítónak a fia a finn evangélikusoknak és a testvér finn nemzet
nek üdvözletét tolmácsolja meleg, őszinte szavakkal.

A  közgyűlés csodálkozó érdeklődéssel csüng a szíve mélyéről a 
szívek mélyére magyar nyelven szóló finn testvér szavain, az üdvöz
letét épp oly szeretettel és őszinte ragaszkodással fogadja.

A rany  György ,,A magyar néptanító szerepe az integritás szol
gá la tában“ cím a latt ta r t  előadást mélyen hazafias és vallásos érzés
sel á thatott, gondolatokban gazdag szavakkal festi a haza gyászos 
helyzetét és a megváltásra, a fe ltám adásra  a tanítót ta r t ja  hivatott 
munkásnak. A  bibliát olvasd — mondja  — , mert ez a legszebb föld
rajz, Is tencrszágának földrajza. A  biblia és a magyar történet legyen 
az ú t a boldog M agyarország felé.

Záhony Dezső indítványára a közgyűlés A rany  György előadását 
az ,,Evangélikus N ép isko ládban  közlendőnek mondja  ki és az elő
adónak jegyzőkönyvi köszönetét mond.

Scholtz Ottó egyesületi pénztáros bem utatja  a pénztár állapotát, 
mely szerint az egyesület készpénzvagyona 194 pengő 70 fillér.

Po lster Adolf javaslatot tesz, hogy a kerületi tanítóegyesület köz
gyűlését a lelkészegyesület közgyűlésével együtt és egyszerre tartsa
meg.

A  közgyűlés utasít ja  az elnökséget, hogy ilyen értelemben tegye 
meg a kezdeményező lépéseket.

A  célirányos tanítói munka érdekében elnök javasolja, hogy a 
jövő évi közgyűlés tételei már most tűzessenek ki.

A  közgyűlés elfogadja az elnök javaslatá t és az 1930. évi köz
gyűlésre ugyancsak elnök javasla tára  a következő tételeket tűzi ki: 
1. A  tanító és az egyházalkotmány. 2. Mit tehet a tanító a belmísszió
terén?

Elnök indítványozza, hogy amennyiben az egyesület anyagi hely
zete megengedi, 50 P díjjal a közgyűlés tűzzön ki egy pályatételt.

A  közgyűlés felhatalmazza az elnökséget a pályatétel kitűzésére 
s egyben felhívja, hogy kellő időben a pályatéte lt  tegye közzé.

A ,,Himnusz' eléneklése után elnök a közgyűlést berekesztette.

Válasz (Kv—N v):K f=D :R  című levélre.
Szívesen olvastam Reichel Lajos bátyám gondolatokban, ta r ta 

lomban gazdag levelét. Igaz, nem nekem szólt s habár sok tekintet
ben egyet is értek vele, mégis —  bár fiatal vagyok —  vannak ellenveté
seim, amelyeket, bár szerényen, de válaszképen ide írok.
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Tény, hogy minden igaz evangélikus magyar tanító szereti, kell 
is szeretnie népét, híveit. M indnyájan szegény hazánk integritásáért* 
Trianon reviziójáért dolgozunk. Azonban —  szerény véleményem 
szerint — a népviselet ápolása nem feltétlen oka a m aradiságnak s a 
modern öltözködés sem a kulturfölénvnek.

Igen, világosítsuk fel népünket az egészségtelen népviselet h á t rá 
nyairól. De tartsuk meg, ami szép és helyes benne. Ne szoktassuk 
népünket a modern öltözködésre. Hiszen majmol az anélkül is eleget. 
Szinte sir a lelkem, amint látom falum leányait, divatos, térdig, vagy 
addig sem érő, szemérmetlen, kivágott, u j ja t lan  ruhákban. És vájjon 
ez kulturfölény? Senkisem mondaná meg vasárnap, amikor a tem p
lomba megy hívő népünk (sajnos sokan, a legtöbben új ruhájukat m u
togatni mennek oda s meztelen karja ikkal ,,hódítan i“ ) , hogy ki a pap- 
né, ki a mesterné, ki a jómódú gazdák leánya s ki a falu kanászának  
gyermeke. Igaz, elégtétel nekünk, hogy mi és a mi feleségeink, le á 
nyaink szolid eleganciája, tartása, beszéde megkülönböztet a töb
biektől.

Ami pedig a kemenesaljai felvilágosítást illeti: elismerem. De 
hozzá kell tennem: annyi feslettséget nem tapaszta ltam  még, mint ott. 
A  ,,m odernség“, a „felvilágosodás“ ürügye alatt  sok, de sok „nem 
szeretem “ történik. Tessék csak nyitott szemmel megfigyelni egy fa 
lusi „sz índarab“ előkészületeit és lefolyását. Nem egy helyen Sodorna 
és Gcmora jut eszünkbe. És ebben Dunántúl vezet. —  Ami pedig a 
gazdasági részét illeti a dolognak, igaz, hogy a szép népviselet sokba 
kerül. Azonban nálunk, ahol a népviseletből néhány „hétszeles gatya“ 
hirdeti még a régi jóvilágot, tele van a nép adóssággal. Mert tíz szok
nya egy évig sem elég. És hozzá ma is crépe de chine, bársony és 
más drága, 10— 15 pengős áruk (méterenként) kellenek ám a modern 
falusi leányoknak és asszonyoknak. Sokszor a férfiak sem kivételek. 
Ami azután a legszomorúbb, 14— 16%-os kamatos pénzen veszik ezt 
a ruhát.

Nem akarom tovább folytatni. Ez nagyon szomorú és aggasztó. 
Csak annyit, ne irtsuk ki „gyökerestől“ a népviseletet, de ne is z á r 
kózzunk el a haladás elől. Inkább a belső, lelki maradiságból nevel
jük híveinket helyes evangéliumi életre, jó evangélikusoknak és jó 
magyarnak.

Borgáta, 1930. január 24. Kovács István, evang. tanító.

Csevegés az emberről és a jó könyvről.
Irta: Hildebrand Elek.

Szerintem a hazának, a jövendőnek „emberekre“ van szüksége, 
e szó legnemesebb értelmében. Emberekre, akik ép testtel, lélekkel 
rendelkeznek. Emberekre, akiknek idegzete meg sem rezdül a m enny



dörgésre, de m ár az esti szellő lágy fuvalmának simogatására is 
dalba zendül lelkűk. Emberekre, akik örökké égő lámpát hordanak 
szívükben, lelkűkben, amellyel be lehet és be is fcgnak világítani az 
élet sötét zsákutcáiba. Emberekre, akik tudják, hogy honnan jönnek 
és tudják, hogy hová akarnak eljutni. Olyan emberekre, akik nem
csak ,,nézve“, de „ lá tva“ fogadják el azt, ami van, de sohasem fárad
nak el a nagy, szebb, emberibb jövendővárásban. Olyan magyar em 
berekre, akik nemcsak hallomásból tudják, de érzik is, hogy az a vér, 
mely szívükön átdobban, az anyaföld illatát hordozza, amely millió- 
és milliószor lüktet át a verítékes hcmlckcn, kézen a mindennapi ke
nyérbe!

Bizony isteni kéz kell ahhoz, hogy a ma emberéről azokat a még 
megmaradt tcrzkinövéseket, melyeket századok, évezredek pora hin
tett  be, észrevétlenül, hogy úgy mondjam, fájdalom nélkül lemetsz
hesse, elsimíthassa. Biztos kéz kell ahhoz és soha nem lankadó, mely 
az isteni embert beszennyező állati örökségeket halálra  fojtja. Ezer 
és ezer isteni kéz kell, amely száz és száz alkalommal lenyúl a Földre 
és felemeli a porban fürdőző embert. De e kezek nem elégszenek meg 
ennyivel, hanem magukkal vonják a magasba s onnan m utatják  meg 
nekik a Földet, mondván:

„Most nézz körül! Olyan ám a világ, amilyennek innen felülről 
látod! ítélj tehát, ha  kell, de soha ne Ítélj el önzőén semmit és senkit!“

S akkor az az ember, nagy és kicsiny, onnan, a magasból észre 
fogja venni, hogy a sárból, lélekből formált emberek között vannak 
olyanok is, akik szüntelenül — felfelé tekintenek. Látni fogja on
nan, hogy azok, mintha csak egyik lábukkal járnának ezen az á rnyé
kokkal telehintett, sáros Földön, a másikkal egy szebb világban kó
borolnak állandóan.

Abban, melyet szívük és lelkűk teremt!
Egyik kezükkel kézen fognak bennünket, a másikkal összeszedik 

azt a sok-sok illatos virágot, melyet abban a másik világban ta lá ltak  
és elibénk szórják: nesze, tied mind, neked adom! , . .

És az a csodálatos erő, mely bennünket a magasba, egy tisztább 
légkörbe képes vonni, hová a Föld legsötétebb zúgából is valami p a 
rányi fény csillog: az a csodálatos erő csak a lélek lehet. Az a lélek, 
mely beletemetkezett a fekete betűk közé! Ahonnan a szomorúság szí
vünkbe sír s a jókedv arcunkra varázsolja  a mosoly rózsáit: ahonnan 
soha nem érzett erők tám adnak  karjainkba.

A  jó könyv!
Meg lehet-e szerettetni? Meglehet. Még pedig már az iskolában! 

Hogyan? Nem erkölcsi prédikációkkal: nem. Ezer és ezer apró a lka
lom kínálkozik reá, de ezeket meg kell látni! Egy szó, melyben a lé
lek zokogása vergődik. Egy mozdulat, mely szomorúbb, többet mond, 
mint száraz, fakó levél suhánása. Egy tekintet, dacos, melyben Nagy- 
Magyarország elolthatatlan, égig csapdosó lángja lobog! , . . íme, ezek. 
Ilyenek . . . Kedves gyermekem! Ebben a könyvben benne van mindaz 
a fájdalom, amely kicsiny szívedet is nyomja: add  hozzá a tiedet.
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íme, vidd! Vagy örülni akarsz? Pompás! Örülj, mert szép ám az élet! 
Lásd, ebben a könyvben egy bácsi örömében magához ölelte az egész 
világot. Furcsa, m i ? ! . . .  így. Nem kell sck prédikáció! Ki prédikál 
az Ég szépsége mellett?  Csak meg kell azt látni, csak meg kell azt 
mutatni!

És ezért szükséges, hogy az ,,ember", a lélek szóljon belőlünk 
állandóan. Ne verjük ki korbáccsal az ifjúság kezéből azokat a v irá
gokat, melyek lelkűkben teremnek s melyeket felénk nyújtanak. Mert 
nyújtják  ám! Csak fogadjuk szeretettel.

így van ez a mindennapi iskolában, tehát a gyermekeknél. És 
így, még inkább így az ifjúságnál. Annál az ifjúságnál, mely a 12. 
életévével kilép az életbe s lelkének szép, jó, nemes sugalataira  alig 
tám ad többé visszhang. S ez a szomorú valóság még szomorúbb kö
vetkezményekkel jár. Amikor elvégezte a gyermek a hatodik osztályt, 
abban a korban van még, amikor többnyire csak elfogad. H ajlítható  
ugyan a jóra, de a rosszra is. Helyes Ítéletet jóformán csak azokról 
az eszmékről képes alkotni, melyekről addig hallott. Nincsenek s nem 
lehetnek komoly tervei (többségről beszélek), célkitűzései. Igaz, ta 
nításainkban mindig megválasztjuk a követendő helyes eljárást, irányt. 
Csakhogy a 12 éves gyermek lelke igen gyenge viasztábla. Az élet 
egy kicsiny karcolása mind összekuszálhatja azokat a gonddal és sze
retettel vésett barázdákat, amelyek az iskolában íródtak. És most 
jö jjenek segítségül a jó könyvek elsősorban! A dassanak  annak az 
ifjúságnak a kezébe, amelyet m ár az élet is tanítgatni kezd s nap-nap 
u tán  kénytelen elmélyedni, Ítéletet hozni, irányt követni. A nnak  az 
ifjúnak a kezébe, aki ma a rra  ébred, hogy ezt nem tudja , azt nem 
tud ja  és holnap arra, hogy —  semmit sem tud. A nnak  az ifjúnak a 
kezébe, aki, ha  titokban is, de különbnek akar látszani a másiknál; 
többet akar tudni; a hím tolipom pájában akar ragyogni. Most jöjjön 
a jó könyv! De csak ily jelszó alatt: szép vagyok, szeretlek, kedves 
ifjúság, szórakoztatni jöttem, gyönyörködtetni, adni és semmit sem 
kérni!! És akkor ne féljünk. Mert a könyv okozta mámor sokkal erő 
sebb o bor mámoránál. Aki csak egyszer kóstolta  is, feltétlenül enge
delmes rabszolgája lesz. Igen, az ifjúságnál érhetjük csak el igazán 
célunkat! Az ifjúság által, mely a remények, a vágyak, az álmok 
idejét éli. Az ifjúság által, mely álmait nappal tovább fűzi, festi, mo
solygós, kedvére való végre; melynek vágya megnyergeli a képzelet 
fá radha ta t lan  szárnyú tá ltosát s bekalandozza vele Robinson szigetét; 
be já r  valamennyi tündérországot; amely elcseni a varázsvesszőt s lá t 
hatatlanul beül bölcsek, tudósok, királyok, császárok székébe: sőt "még 
az Égre is felszáll s egyik csillagról átszökní a másikra neki csak 
egy pillanat!

Az ábrándozás az élet megrontó ja. Ezt dörögték valamikor az 
én fülembe tudós emberek. Nos, én ezt tagadom! M ert az az ifjú, aki 

.„ábrándozni" tud, annak feltétlenül érző lelke van s amikor „ábrán
dozik", gondolkodik (?). Pedig mire akarjuk  nevelni az iskolán ke
resztül az emberiséget? Érzésre és gondolkodásra. Megérezni más 
baját, megérezni a segítés finom módját, átérezni tudni az erkölcsi ju
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talmat, a sikert. Megérteni apáink vérehullását. Megérteni az embe
riség magasztos hivatását, célját s gondolkodva közeledni az Éghez, 
Csak erre! És csakis ez az egyetlen ,,csak“ szükségszerű, az én fel
fogásom szerint. Csak jó vezetőt adjunk ama ,,fáradhatatlan  szárnyú 
tá l tos“ mellé, aki egyetlen gyeplőrántással az ifjú lelkét a kétes ra- 
gyogású csillagokról néha-néha leszállítja a Földre s megmutatja néki 
azt is, ami legközelebb áll hozzá, amit szintén feltétlenül jól kell is
mernie. Ne gúnyoljuk tehát az ábrándozó ifjút, mert akkor teljesen 
magába vonulva, tétlenségbe merül. Sőt indítsuk meg még fokozot
tabb mértékben képzeletét, de ugyanakkor adjunk neki szilárd, meg
bízható támpontokat. Ilyenek a jó könyvek! A djunk  neki olyasvala
mit, ami lelkét leköti s öntudatlanul formálja. Valamit, amitől soha
sem tud egészen elszakadni s amihez ,,ábrándozás“ közben százszor 
és újból visszatér. A  könyv alakjai az ő becézett kedvesei lesznek, 
akikkel tűnődő óráiban szabadon szembeszállhat, avagy akiknek ta p 
sol, magához ölel, eltaszít. És akkor lassan-lassan, de kifejlődik az 
érzésvilág, a gondolkodás, az Ítélet, meggyőződés, önképzés vágya, 
életcél . . : egyéniség.

És az ily ,.egyéniség“ alig tud ja  bevárni, hogy önálló emberré 
legyen, hogy erején felül is áldozva, megszerezze lelkének oly kedves 
b ará t já t :  a jó könyvet.

A  jó könyv!
Ha e hon lakosságának 60%-hoz, a gazdákhoz közelebb tudnánk 

hozni a jó könyvet, akkor a mennyország nem is volna oly messze, de 
százezer mértfölddel még közelebb Nagy-Magyarország!

Szép kis gyopárrózsa, 
Lelkemnek kedvence, 
El-elnézlek gyakran 
Az emlékkönyvembe’.

Rokonlelkek
Lásd, én is így vagyok 
Itt e földi létben, 
Egyedül bolyongok 
Senki sincs körülem.

Sorsom osztályosát 
Ismerem fel benned, 
A zért  olyan kedves 
Előttem a képed.

Egy vigasztalóm volt, 
Az is eltávozott
így hát búban-bajban 
Sorsom árván hagyott.

Te kedves kis virág 
Havasok szülötte,
Lent a sík mezőkön 
Rokon nélkül vagy te.

Lelkem a lelkeddel 
Egy atyafígyermek: 
Te, fönn a magasban, 
É n  itt lenti merengek.

B—k V—e.
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Szerkesztői üzenetek
K . M . Az egységes, szétbonthatatlan tábor szükséges voltára minden kínál

kozó alkalommal rámutattam. Ez kizár minden személyi kultuszt, alantjáró gon
dolkodást. Csak az a baj, hogy sokkal könnyebb hirdetni, mint kiépíteni a lel
kek egységének frontját.

O. J. Josh Billing szerint is azok a legjobb reformátorok, akik minden 
idejüket s a j á t  m e g r e f o r m á l á s u k r a  fordítják. A világnak jó példát adni, 
többet ér egy tucat előírásnál.

Rábabogyoszló. Rendben van. Üdvözlöm.
Zs. J. Kár erre szót vesztegetni. Ne feledd: mundus vult decipi. így 

volt és így lesz, amig a világ, világ lesz.
T. P. Nyíregyháza. Köszönöm. Kívánságod szerint helyeztem el.
Csömör. E kérdésnek felvetése aktuális.
B. F. Lovászpatona. Egész szokatlan hang csendül ki soraiból. Mint 

kezdő tanító kötelességének tartja, hogy lapunkra előfizessen. Aki ily komolyan 
készül a tanítói pályára és oly félreérthetetlen jeleit adja ideális felfogásának, az 
bizonyára hasznos tagja lesz karunknak és mestere az iskolának is. Szeretettel 
köszöntőm!

H. S. íme a költemény:
F ö l d r a j z i  óra.  Irta: Sz. Nemes Erzsébet.

A tanító kérdez — csend van a teremben,
Csak az óra ketyeg, egyhangú ütemben.
„Arra felelj nekem Kerekes Nagy Ferkó,
Aliról nevezetes ott délen Doberdó?“
•— Ferkó feláll, felel; a hangja halk, csendes:
..Doberdó ott délen arról nevezetes,
Hogy egy bús esztendő vérviharos napján 
. . . . o l t  halt meg az ap ám ...“

P. J. A cikk egy kis helyreigazításra szorul. F. S. nem „a protestáns • 
napisajtó szolgálatának“, — hanem „a protestáns egyházak napisajtó-informáló 
szolgálatának vezetője.“ Felszólalásában rámutatott a sajtóra, mint a legjelentéke
nyebb közvéleményt formáló erőre. Az egyház félhivatalos sajtószolgálata útján 
meg van rá most már a -mód, hogy a jogos protestáns érdekek képviseletében
a napisajtóhoz férkőzhessünk. A baj azonban ott van, hogy a lapok hiányosan, 
kiforgatva, átírva, megcsonkítva adják le, vagy egyáltalában nem közük ezt az 
információs anyagot. Azért forduljon mindenki az általa rendszeresen olvasott 
napilap szerkesztőjéhez és tegyen ott udvarias, de határozott hangon panaszt,a 
protestáns egyházak, testületek ügyeinek, érdekeinek fel nem karolása miatt. És 
tegyük ezt ne csupán egyszer, hanem ismételjük a felszólalást szabályos idő
közökben, mindig közvetlenül a felelős szerkesztő nevére adresszálva a kérést. 
Az is fontos, hogy tudósításainkat gyűléseinkről, fontosabb eseményekről még 
azon a napon küldjük be és pedig F. S. címéi e (Mátyásföld, Arany János u. 18).
A tudósítás ne legyen hosszúlélekzetü, hanem rövid, tömör, jelzők és szóvirágok 
nélküli. Szorítkozzunk csupán a lényeg kidomborítására és a tények száraz fel
sorolására.

Fazekas Dénes, Nagyszokoly. A nőegylet által üdülőházunk
nak küldött 5 P-t köszönettel nyugtatjuk és pénztárunkba utaljuk.

*

Kérjük mielőbb az előfizetési dijaknak szíves beküldését!
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Sürgős fölhívás tankönyvügyünkben!
Országos Ág. Hitv. Evang. Tanítóegyesületünk 1929. november 

12-én Budapesten tarto tt  közgyűlésén foglalkoztam előadás keretében 
a Kapi— Papp-féle  tankönyvek új kiadásának revíziójával. Ismertetve 
e tárgyban eddig tett lépéseket, jeleztem vázlatosan azokat az i rány
elveket, amelyek szerint a reviziót végrehajtva, olyan tankönyvsoro
zatot nyerhetünk, amely méltó lesz régi híréhez és úgy az új tan te rv 
nek, mint a modern pedagógia követelményeinek, az új, változott vi
szonyoknak és szellemnek egyaránt megfelel. Ism ertettem  az ,.Evan
gélikus N ép isko ládban  eddig megjelent, tankönyveinkkel foglalkozó 
cikkeknek tarta lm át s a revízióra vonatkozó terveket, az elfogadható, 
bíráló hozzászólásokat, az összes számbavehetö, helyes nézeteket és 
elgondolásokat kivonatosan mind a plénum elé tártam . Fejtegetései
met már korábban a kiadóhoz is felterjesztettem. Mindez azonban 
még csak a kezdet kezdete. H a azt akarjuk, hogy a tankönyvsorozat 
a lehetőség határáig az összes érdekelt tanügyi köröket a legmesszebb- 
menőleg kielégítse, meg kell szólaltatnunk úgy a korábban kiküldött 
tankönyvszerkesztő bizottságot, mint azokat az összes gyakorlati pe 
dagógusokat, akiknek szívükön fekszik evangélikus tanügyünk. Ezért 
indítványomra azt határozta  a közgyűlés, hogy a tankönyvszerkesztő 
bizottság tagjai és mások is, akiknek észrevételeik, kívánságaik, t e r 
veik vannak a revízióra vonatkozólag, észrevételeiket foglalják írásba 
és 1929. december 15-íg küldjék  meg K r u g  Lajos elnökhöz.

Elnök úrtól január 24-én vett értesülésem szerint e napig a re
vízióra vonatkozólag semmiféle írásbeli m unkálat nem érkezett be 
hozzá. Keserűen jegyezte meg, hogy ő ezt vár ta  is, ,,.mert nem vol
nánk következetesek, ha egyszer végre is ha jtanók egyhangúlag ho
zott ha tá roza ta inka t“ !

Ebbe a részvétlenségbe, közönybe fulladt elintézésébe országos 
egyesületünk határozatának, természetesen nem nyugodhatunk bele. 
Megengedem, hogy az is oka az eredménytelenségnek, hogy az or
szágos közgyűlésen részt nem vett bizottsági és egyesületi tagok csak 
a januárban megjelent ,.Evangélikus N ép iskoládból értesülhettek e 
határozatról s term észetesen így nem küldhették be javaslataikat. 
Igaz, az új tanterv  majdnem  fölöslegessé ítéli a tankönyveket, any- 
nyira leszállítja jelentőségüket. Szinte csak olvasókönyvet, esetleg 
számtani pé lda tá rt  ta r t  szükségesnek. Átmenetileg azonban, míg az 
új szellem minden iskolában megvalósul, amibe beletelik jó néhány 
esztendő, sőt talán évtizedek is, még az új tanterv is m egengedhető
nek ta r t ja  a tankönyvek használatát.  De az a könyv, akár tan-, akár 
olvasókönyv is, legyen azután igazán mintaszerű segédeszköz, minden 
kritikát megálló alkotás. Nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni; nem
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is kell hangsúlyoznom, hogy a gyakorlatban működő tanító hivatott 
megállapítani: milyen legyen a jó könyv. Mindezek sokszor ismételt 
dolgok. A  fontos csak az, hogy ne akkor lépjen fel mindenki tan 
könyvszerkesztőnek, amikor már elkészült és megjelent a könyv, mert 
akkor már késő! Ne kávéházi Konrádok m ódjára  hangoztassuk, hogy 
így vagy úgy kellett volna, hanem álljunk elő javaslatainkkal, te r 
veinkkel!

Felkérem  országos egyesületünk tankönyvszerkesztő bizottságát, 
foglalja sürgősen írásba közgyűlésünk határozata  értelmében a Kapi— 
Papp-féle  tankönyvsorozat revíziójára vonatkozó elgondolását és ju t
tassa  azt sürgősen K r u g  Lajos elnökhöz. De felkérem evangélikus 
tanítóságunk mindazon tagjait, akiknek a tankönyvrevizióra bármilyen 
javaslata, felmerült terve, ötlete van, szintén hozza azt elnökünk tu
domására. Országos egyesületünk állásfoglalása a revíziónál döntő 
jelentőségű lesz. Erre ígéretünk van. A  javaslatokat a szerkesztő és 
a kiadó egyaránt vár ja  s azok késése késlelteti az új kiadás meg
jelenését. Az új k iadás egyébként sem egyszerre jelenik meg, mert 
ez a szülőket óriási anyagi megterheléssel sújtaná. Kötetenként fél
évi, esetleg egyévi időközökben, tehát fokozatosan kerülnének az új 
kötetek könyvpiacra. Addig még nagyon sok munka áll előttünk! Ha 
azt nem akarjuk, hogy az első kötet is csak évek múlva kerüljön elő 
és addig a régi, sok fogyatékosságot tarta lm azó köteteket kelljen 
használni, akkor a javaslatokat azonnal készítsük el s haladéktalanul 
k ü ld jük  be. ígéretet tettünk! ígéretünk beváltása becsületbeli dolog!

Hozzám egyébként már érkezett O r b á n  Károly kőszegi k a r 
társtól öt olvasókönyvbe szánt közlemény, amelyeket mint megjele
nésre a lkalm asakat rendeltetési helyükre juttatok. Úgy ő, mint K ü h n  
kőszegi kartárs  pályam unkájukkal is hathatósan elősegítették az új 
k iadás ügyét. A  Vasi Közép Egyházmegyei Tanítóegyesület tehát meg
mozdult és kiveszi a munkából részét. Kövessék e példát a többi egye
sületek és egyesek is, akkor a siker nem m arad el és versenyképes 
tankönyveket nyerünk. Somogyi Béla.

Evangélikus ABC.
A  Kapi— Papp-féle  régi rendszerű ABC-s könyvön kívül jelen

leg nincsen evangélikus szellemű tankönyv az I. osztály részére. Ez 
pedig nem felel meg a mai kor azon követelményeinek, hogy a gyer
mekkel könnyedén, játszva sajátíttassuk el az írás-olvasás tudom á
nyát. Azért ezt a könyvet már nem is igen használják.

Nagy haladást jelentett ezzel szemben Tomcsányinének a fono- 
mimikai módszer szerint megszerkesztett ABC-s könyve, melyet fe
lekezeti különbség nélkül bevezettek a legtöbb iskolában.

Hibája volt ennek a könyvnek, hogy az egyes betűknél a jeleket 
mutató  gyermek képe volt feltűntetve, melynek a betűhöz semmi köze
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sincs, ellenben az a kép, melyből a betűt kellett levezetni, hiányzott 
a könyvből.

Ezt a hibát a legújabb, ugyancsak a fonomimikai módszer szerint 
megszerkesztett könyvekben úgy igyekeztek eltüntetni, hegy a jeleket 
mutató gyermek képe mellé odatették  annak a tárgynak a képét, 
melyből a betűt kell levezetni. De ezzel újabb hibák jelentkeztek, 
Némelyik betűnél előfcrdul, hogy máshonnan kell megszerezni a szük
séges hangot, a jelet és a betű a lak jának  levezetésére alkalmas képet.

Említek egy példát a leginkább elterjed t Betűországból. A  ne
gyedik oldalon látunk egy képet. A  fán egy gyermek almát szed, 
körülötte  méhek repkednek. A  méhek döngése ad ja  az ,,n“ hangot, 
a gyermek kezével m utatja  a méhek repülését utánzó jelet, de a betűt 
már a gyermek nadrág jának  alakjából vezetik le.

A  hang levezetésénél sem járnak el mindig következetesen. N é
melyiket hangutánzással vezetik le, némelyiket pedig hangelvonással. 
Azoknál a hangoknál, melyeknél a hangot egy bizonyos szóból vezetik 
le, a szó első hangját szokták elvonni. Egy szóból az első hangot e l
venni nagyon nehéz, mert az u tána következő hang zavarólag hat. 
Azért, hogy a hangot tisztán ejtsék ki a gyermekek, szükség volt a 
fonomimikára.

A  tiszta hangot azonban m egkaphatjuk m ásképen is. Ha a szó
nak nem az első, hanem utolsó hangjából vezetjük le a szükséges 
hangot, akkor azt tisztán kapjuk meg, mert a szó kimondásánál u to l
jára hangzik és nincs zavaró hang.

Én kerestem minden hang és betű levezetéséhez egy-egy képet, 
melynek alakjából levezethetjük a betűt s a képen látható á lla t vagy 
tárgy nevének utolsó hangjából a hangot. Az így levezetett hang 
éppen olyan tiszta, mintha fonomimikával történne a hangok tanítása  
és megkíméljük a gyermekeket a fonomimikai jelek mutogatásától.

A  fonomimikai módszer szerint való tanításnál a hangok tanítása 
alkalmával a gyermek a jeleket tanu lja  meg, melyeknek csak a han 
gokra vonatkozóan van létjogosultságuk, de a betűk a lak jának  meg
rögzítésére nem használhatók fel. Ellenben ha az álta lam  kiválasz
tott képeket használjuk, már a hangok tanítása  alkalmával bevésődik 
a gyermek emlékezetébe az a kép, melyből minden megerőltetés n é l
kül lehet a  betűt levezetni.

E rre  a célra a betűk alak jának  megfelelően elhelyezve a követ
kező képeket választottam ki: ,,a“ 2 kutya, ,,b“ 2 dob, ,,c“ 2 lánc, ,,d“ * 
kard, ,,e“ 2 bögre, ,,f“ 2 zsiráf, ,,g“ 2 szemüveg, ,,h“ 2 júh, ,,i“ 2  kifli, 
,,j‘- 2 libafej, ,,k“ * kerék, ,,1“ 2 toll, ,,m“ 2 majom, ,,n“ 2 tehén, 
,,ó“ í harapófogó, ,,ő“ 2 szőlő, .,p“ 2 nap, ,,r“ 2 madár, „s“ 2 fogas, 
,,t" 2 kereszt, ,,u“ 2 kapú, ,,ü“ 2  fésű, ,,v“ 2 szív, ,,z“ 2 kéz. Az ,,á“ 
és ,,é“ betűt az ,,a“ , illetőleg ,,e“ betűből vezetjük le. Szükséges, 
hegy ezek a képek meglegyenek a tanító részére nagyobb alakban, 
minden kép külön, a gyermekek részére pedig egy lapon az összes 
képek kisebb alakban.

Minden hang levezetése egy kis mesével történik. Pl. a ,,g“ h an 
got így vezetem le: A  gyermekek az udvaron játszottak. A  nagyapó
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délutáni pihenés után megnézte, mit csinálnak a gyermekek. Nagyon 
tetszett neki a gyermekek játéka s leült az öreg karosszékbe. Mikor 
már sokáig nézte őket, egyszercsak így szólt unokáihoz; ,,G yerm e
keim, nekem a szemüveg kellene, hogy olvashassak, mert szemüveg 
nélkül nem látok. Ki hozza ide leggyorsabban?" A gyermekek be
futottak a szemüvegért, Kálmán volt a leggyorsabb, mert nála volt a 
szemüveg. Kálmán azt mondta; ,,Tessék, nagyapó, itt van a szem
üveg. M eghallotta  ezt a kis Tériké, ő is azt akarta  mondani, hogy 
,,szemüveg", de mivel még nem tudott beszélni, csak azt mondta „g". 
Mit mondott a kis Tériké? (,,g") M ondjuk mégegyszer! (,,g‘‘.) Meg
mutatom nektek a szemüveg képét. (— ) Mikor a kis Tériké ilyent 
látott, mit mondott? (,,g") Mondjuk mégegyszer! (,,g") Keressétek 
meg a szemüveg képét a ti képeitek között. (— ) Mutassátok a képet 
és mondjátok, hogy mit mondott a kis Tériké? Ezután, ha én ezt a 
képet mutatom, ti is mindig azt mondjátok, amit a kis Tériké mon
dott, mikor a szemüveget meglátta.

A  hangösszevonás így történik; Ha magánhangzó van elől, ak 
kor a kép felmutatásával egyidőben kimondatjuk a hangot. Ha pedig 
mássalhangzó van elől, akkor az első kép felmutatására csak elké
szítik a gyermekek a szájukat és csak akkor mondják ki a második 
hanggal együtt, mikor a második képet is felmutatom.

A mi iskolánkban már harmadik éve ezen módszer szerint folyik 
a tanítás, nem kisebb eredménnyel, mintha az fonomimikával tö r
ténne és amellett megkíméljük a gyermekeket azoktól az ideges rán- 
gatódzásoktól, melyeket a fcnomimikai módszer szerint való tan ítás
nál kénytelenek végezni.

Módszerem alkalm azását gyakorlatilag is bemutattam Budapesten 
1928-ban, az Országos Ág. Hítv. Evang. Tanítóegyesület közgyűlésén.

Ezen módszer szerint készítettem el ABC tervezetemet, melyet 
még 1927-ben benyújtottam az evangélikus egyetemes tanügyi bizott
sághoz elbírálás végett s a birálat szerint tartalmilag megfelel az új 
tan terv  követelményeinek, evangélikus és hazafias szempontból ki
fogástalan.

Voltam a tervezettel több kiadónál, de mivel most sokféle ABC-s 
könyv van forgalomban, nem vállalkozott egyik sem annak kiadására,.

Egy lehetősége azonban van annak, hogy evangélikus ABC-s 
könyvünk legyen, ez pedig a következő:

Azok a kartársak, akik módszeremet helyesnek ta lá lják  és is
kolájukban hajlandók volnának bevezetni az én könyvemet, szíves
kedjenek azt velem rövid időn belül közölni, hogy a jövő tanévben 
hány darab ABC-s könyvre volna szükségük. Ha kellő számú je lent
kező akadna, akkor semmi akadálya sem lenne annak, hogy a jövő 
tanévben evangélikus ABC- s könyvből taníthassunk.

C s ö m ö r ,  1930. március hó.
Dömötör Gyula, evang. tanító.



A jelen kor pedagógiája.
Irta: Graf Samu, Sopron.

Alig van tudomány, amely rövid egy emberöltő a la tt  annyi irány
zatot szült volna, mely a többi tudományokhoz való viszonyát annyi
szor és oly radikálisan megváltoztatta volna, mely céljainak elérésé
hez annyi és annyiféle módszert termelt volna ki magából, mint a 
pedagógia.

A  sok irányzat felett kisebb-nagycbb megszakításokkal már egy 
évszázad óta egy közös cél lebegett, az egyes irányzatok képviselői
nek harcában egy közös elv kristályosodott ki, és pedig: a nevelésnek 
és oktatásnak a gyermek öntevékenységére való alapozása.

Igaz, ha végig tekintünk a pedagógia történetén, ezen elvekkel 
elvétve már a régi görög és római pedagógusoknál is találkozunk. A 
középkor ellentétben állott ezen eszmékkel, de az ú jkor elején, mikor 
a renaissance és a reformáció szelleme ha to tta  át a népeket, ú jra  fel
színre tértek, bár Luther még az ismereteknek beemlésztetése által való 
megszerzését ta r to t ta  legcélszerűbnek,

Ccmenius új irányt szabott a pedagógiának: a tanítás központ
jába a szemléletet helyezte. Rousseau és a francia forradalom, va la 
m int az ú, n. filantrópok is döntő hatást  gyakoroltak a pedagógia fej
lődésére. Mégis Pestalozzinak, a szeretet apostolának kellett jönnie, 
hogy tanításaival, cselekedeteivel, sőt egész életével bemutassa az 
igazi tanítót, aki nemcsak ismereteket közöl, tanít, oktat, hanem azt 
a tételt állítja  fel, hogy a gyermek saját m unkája  árán  szerezze meg 
a szükséges ismereteket, a tanító a gyermek öntevékenységére a la 
pozza tanítói és nevelői eljárását.  Ezzel önkénytelenül is kijelölte a 
munkaiskola felé vezető utat.

Már 125 évvel ezelőtt azt mondotta Pestalozzi: ,,Vezesd gyer
mekedet a szabad természet szabad tantermébe! Tanítsd  őt hegynek- 
völgynek ölén! Fogj korán hozzá, hogy fogalmait naponként való 
szemléltető oktatással gyarapítsad! Engedd, hogy a gyermek szaba
don lásson és halljon, elessék és ismét ta lp ra  álljon, észleljen és 
tévedjen! Kerüld a szavakat, ahol cselekedetre és te ttre  lehetőség 
kínálkozik; amit a gyermek saját erejéből megtehet, engedd, hogy 
meg is cselekedje . . .!“

Pestalozzi után a reakciós korszak nem kedvezett eszméinek. 
De a múlt század 30-as és 40-es éveiben, mikor egész E urópá
ban  szabadabb szellem kezdett terjedni, a pedagógiában is újból P es
talozzi eszméi kezdtek érvényesülni. Ezt lá tjuk  az összes népok ta tás
ügyi törvényekben, melyek ebben az időben keletkeztek és az á l ta 
lános tankötelezettség kimondásához vezettek. Ennek természetes fo
lyománya tanítóképző-intézetek felállításában és a tanítóképzés re 
organizálásában is látható. Ebben a szellemben születtek az 1848-iki 
népokta tási  törvényeink is.

A  19. század legnagyobb pedagógusa kétségkívül Herbart. ő  volt 
az első pedagógus, aki tudományos alapon pedagógiai rendszert  al-
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kctott. A  mult század utolsó éveiben az ő eszméi és az ö rendszere 
diadalm askodott az egész világon. Mi idősebb tanítók, akik még a 
múlt században végeztük a képezdét, még teljesen Herbart szellemé
ben nevelődtünk, bár Diesterweg és Dittes fellépése folytán már új 
irányzatok vernek gyökeret a pedagógia terén.

Hogy a mai pedagógiai áram latokat megértessük, vessünk egy 
rövid p illantást a múlt század második felének pedagógiájára, amely 
úgy didaktikai, mint methódíkai szempontból teljesen Herbart taní
tásain alapszik.

H erbart  a pszichológiát teszi nevelési rendszere alapjává. A ne 
velés végcélja az erény, A  lélektan m uta tja  az utat, amelyen a tan ító 
nak haladnia  kell. A  nevelő munkája  H erbart  szerint háromféle; 
1. igazgatás, 2. oktatás és 3. fegyelmezés. Hogy H erbart  filozófiájá
nak olyan pára tlan  sikere volt, az három dolognak tulajdonítható: 
1. az érdeklődés tanának, 2. az alaki fokozatok elméletének és 3. a 
koncentráció eszméjének (Dr. Gockler). H erbart ugyanis azt tanítja, 
hogy az ismereteket nem önmagukért, hanem azért tanítsuk, hogy 
érdeklődést keltsünk, mert a tanuló képtelen mindazt, amire szüksége 
van, megtanulni. Az alaki fokozatok elmélete mindenesetre hozzá
járult ahhoz, hogy a tanítóság komolyan kezdett foglalkozni a methó- 
dikával és a tanító kellőképen elökészíilve lépett az iskolába. Igaz. 
az alaki fokok elméletének kinövései indították meg azután azt a 
folyamatét, vagy legalább is nagyon hozzájárultak  ahhoz, hogy H er
bart követői ala tt  pedagógiája megmerevedett, üres formasággá fajult 
és a modern kor eleven, lüktető életébe mindig nehezebben és nehe
zebben volt beleilleszthető.

A  lelki élet koncentrációjáról szóló tanát, mely a legfelségesebb 
gondolatoknak egyike, követői szintén félremagyarázták és apró 
pénzre váltva, mindenáron koncentrálni akarván, sokszor nevetséges 
helyzetet teremtettek a különféle tantárgyaknak mesterkélt és erő
szakos összekapcsolásával és koncentrálásával.

A  Herbart-féle pedagógia túltengése, továbbá elveinek félrema
gyarázása következtében nevelés- és oktatásügyünk a múlt század 
vége felé ferde helyzetbe került, ellaposodott, sablonossá vált. Tanító 
és tanítvány a tananyag tömkelegébe fűlt, mert a tantervek nem az 
iskolában születtek, hanem a zöld asztal mellett és így nem azt t a r 
talmazták, amit a. gyermeki lélek megkivánt, hanem azt, amit az öreg 
méltóságos urak értékesnek tarto ttak . Ennek az volt a következ
ménye, hogy a tantervet túltömték anyaggal, szabályokkal. Ebből 
eredtek a közelmúlt, sőt bá tran  mondhatjuk a jelen iskolájának hi
bái, melyek röviden összefoglalva a következők: a tanulók tú lterhe
lése élettelen és idegen anyaggal, a szabálybeemlésztetés, a szótanulás, 
(verbalizmus) a tananyagnak szétforgácsolása 12 és még több ta n 
tárgyra, a kedély- és akaratképzés valamint a testi nevelés e lhanya
golása, a fegyelmezés túltengése, a gyermeki aktivitás teljes letörése 
a jó fegyelem érdekében, a közlő tanítási forma kizárólagos haszná
la ta  és uralma, az alaki fokozatok elméletéből kifolyólag minden taní
tási órának sablonszerű beállítása, a testi és lelki dresszura az isko-
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Iában, mint p. o. a feszes testtartással,  nyújto tt  kézzel való term é
szetellenes ülés félnapokon át, az egész mondatokban való és a gyer
meki nyelvezetnek idegen felelés és beszéd, mely gyakran a m ár 
szinte tűrhetetlen iskolai hanghcrdozást eredményezte, az érte lem 
nélküli magolás stb.

Ez jellemzi a közelmúlt és legtöbb helyen még a jelen idő isko
láját, melyet Kerschensteiner pedagógiai tömlőének nevezett.

Ehhez járult még az, hogy az utolsó évtizedekben az ipar és a 
technika óriási fejlődése folytán az egész világon nagy gazdasági, 
szociális és politikai átalakulások állottak be, melynél fogva az 
egyénnek helyzete a társadalom m al és állammal szemben gyökeresen 
megváltozott. A  19. század vége és a 20. század eleje egészen más 
igényekkel lép fel az egyesekkel szemben, mint az előző korszak,

A gazdasági és szociális viszonyok á talakulása folytán a ku ltúra  
terén is más elvek, más irányzatok kezdtek előre törni. Radikális 
változásokat észlelünk p. o, az irodalom és művészet terén.

Az új irányzatok képviselői minden fennálló intézményt, m inden 
pozitívumot, mindent, amit eddig szentnek tartottunk, irgalmatlanul 
bcnckés alá vettek és vak fanatizmusukban rossz és elavult mellett 
bizony sok jót és értékest is ledöntöttek, de a régivel egyenértékű 
újjal nem tud ják  helyettesíteni.

A  pedagógia terén most romok hevernek szerte széjjel, I tt-o tt 
a remek között azonban új élet fakad már. Már feltünedeznek a jövő 
pedagógia épületének körvonalai, de határozott stílust nem látni még 
sehol, hiányzik még az egységes gondolat, a harmónia.

Mindenki, aki az új ösvényen ballag, azt hiszi, hogy az övé az; 
egyedül üdvözítő gondolat, mely mint A riadne fonala m egm utatja  
a pedagógiai káoszból kivezető utat. Pedig mi tagadás, ha körü l
tekintünk a pedagógia mezején és lá tjuk  a százféle kísérletezést, a 
számtalan irányzatot és tapogatódzást, be kell ismernünk, hogy még 
benne vagyunk a pedagógiai evolúció kellős közepében.

Annyi azonban bizonyos, hogy a régi iskolát, melynek tagadha
tatlan sok előnye is volt, régi alakban fenntartani nem lehet többé.

Ki hitte volna, hogy a mostani vagy ha úgy tetszik, régi iskolának 
egyik legerősebb pillérét s nagy tökéletességre vitt kérdő, kifejtő 
módszer felett is kongatják  már a lélekharangot.

Az új pedagógia ezt is elveti és pedig a következő okoknál fogva: 
Mostani pedagógusaink szerint a kifejtő kérdőmódszerünk tu la jd o n 
képen nem is kifejtő módszer, mert ezen módszer a gyermeket ön- 
tevékenységre nem kényszeríti. Hiszen a gyermek nem tesz mást, 
mint kijelentő mondat a lakjában ismétli azt, amit a tanító mend, ill. 
kérdez. A  tanító nem tesz mást, mint hegy az anyagot kérdésekre 
és feleletekre bontja, kész anyagot nyújt a gyermekeknek és így a 
gyermeket nem is ösztönzi öntevékenységre. Önálló Ítéletet nem is 
alkot magának a gyermek és nem azt feleli, mit maga gondol, hanem 
az adott kérdést egyszerűen kijelentő m ondattá  alakítja  át.

Ezzel az újítók nem azt mondják, hogy a kérdezést te ljesen ki 
kell zárni az iskolából. Nem, ők csak az ismert ta r ta lm ak sablonos



kikérdezése ellen vannak, valamint az ellen, hogy a tanító már előre 
megállapított kérdésekkel és feleletekkel lépjen a gyermekek elé, 
mert ebben az esetben a gyermekek öntevékenysége már eleve ki van 
zárva.

A  pedagógiai káoszból már a háború előtt két irányzat k ristá
lyosodott ki. Két kérdés körül csoportosultak a pedagógusok. A  leendő 
embert egyénné neveljük vagy a nevelés végcélja az egyénnek az 
emberi közösségbe való helyes beleillesztése legyen? Az első az 
egyéni vagy índividualpedagógia, a másik a szociálpedagógia. A  szo- 
ciálpedagógiának legkiválóbb képviselője Kerschensteiner, a világhírű 
müncheni pedagógus. Ő mindenekelőtt a gyermeki passzivitás helyett 
az öntevékenységet helyezte. Erre legalkalmasabb eszköznek a m un
kát ta lá lta  és pedig úgy a testi, mint szellemi munkát. így született 
aztán a munkaiskola (Arbeitsschule).

Ezzel újból visszatértünk Pestalozzi nagy elgondolásaihoz és 
ezeket jelenlegi pedagógusaink természetesen a jelen kornak meg
felelő eszközökkel akarják  megvalósítani. A  munkaiskola visszaállí
tani akar ja  a tanító és gyermek, az osztály és a munka közti te rm é
szetes viszonyt, főképen közös séták és vándorlások, közös kutatások 
és megállapítások, közös keresés és közös munkateljesítmények által. 
Ennek a tanításnak a végcélja közös munka által a munkát meg
szeretni és megszerettetni és a tanulót önálló m unkára alkalmassá 
tenni.

A munkaiskola jegyében folyik mostan az iskolák átreformálása 
az egész művelt világban. Radikálisnál radikálisabb módon próbálják 
a munkaelvet főképen Németországban, de Ausztriában és az északi 
protestáns államokban, de még az Egyesült Államokban is érvényre 
juttatni. Natorp Pál, a híres marburgi filozófus és pedagógus, ma a 
szGciálpedagógiának legradikálisabb képviselője, aki a közösségre való 
nevelést követeli a közösség, t. i, közös munka által a közösségben 
(Erziehung für die Gemeinschaft durch die Gemeinschaft in der Ge
meinschaft), míg a világhírű Fr. W. Foerster  Zürichben az ő szociális 
nevelését a tanulók önigazgatásán és önkormányzatán építi fel és ezt 
az iskolaállamot a keresztény morálpedagógiára alapozza. Az új m a
gyar tanterv  nagyjában Fcers te r  elvein épült fel.

„ Az ú. n. közösségi, illetve közös munkájú iskolák (Gemeinschafts
schulen) különösen a nagy német városokban és itt is főképen a mun
kásnegyedekben keletkeznek. Bremen és Hamburg, de Berlin is e 
tekintetben előljárnak. Berlinben tavaly már 43 ilyen iskola volt 570 
osztállyal. Itt a szülők mindenhol tevékeny részt vesznek az iskola 
munkájában. Szülök és tanítók egy ú. n. iskclaközösséget képeznek, 
egy jóváhagyott alapszabályokkal bíró egyesület keretében. A szülők 
egyszersmind népfőiskolát is képeznek. Ennek az iskolaközösségnek 
van külön lapja. Egy tanító és a szülőknek egy képviselője szerkesz
tik azt. A szülők kérdések, feleletek és alkalomszerű értekezések 
által résztvesznek a szerkesztésben. A költségeket a szülők viselik. 
Bevétel-kiadás évente 10.000— 20.000 márka. Az iskolák műhelyek
kel, zene-, előadó- és játszótermekkel vannak felszerelve. Sck is-
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kólában a szülők lap ja  mellett a tanulóknak is van egy lapjuk, ahol 
a tanteremben, udvaron, kirándulások alkalmával, műhelyekben szer
zett ismereteket leközlik, sőt a tanév végén könyvalakban ki is adják, 
A  nyomást, bekötést maguk a tanulók a műhelyekben végzik, Berlin 
óriási összegeket költ iskoláira. H a összehasonlítjuk azokat az 
összegeket, melyeket Berlin városa az utolsó öt évben iskolaépítésre 
költött, azokkal, amelyeket Csonka-Magyarország ugyanezen idő a la tt  
új iskolákra költött, akkor látjuk csak, hogy milyen szegények va
gyunk és hogy milyen messze vagyunk még az ú, n, művelt nyugattól. 
Nálunk a kultuszkormány most, mikor ú. n. iskolaépítésí akciót in- 
dítctt, évente nem is egészen egy millió pengőt költ új népiskolák 
építésére, maga Berlin átlag háromszor annyit költ ezen célra egy 
évben. Most Berlin egyik külvárosában, a rohamosan fejlődő Neu- 
köllnben 14 ha területen iskola épül, melyet inkább iskolavárosnak 
lehet nevezni, mert 3000 gyermek részére tervezik. Az osztályok el
helyezésére szolgáló épületeken kívül vannak külön munkaterm ek 
papír-, fa- és fémmunkákra, továbbá rajzolásra, varrásra  és egyéb 
kézimunkára és iparágra. Van konyha ételek melegítésére és konyha 
a főzés tanulására , nem kevesebb, mint öt tornaterem, egy nagy terem 
színpaddal, étterem, játszótermek és játszóterrasszok. Vannak külön 
ruhatárak, fürdők, játszóterek, kertek, kerékpárterm ek 400 kerékpár 
részére, stb.

A nagyterem háromemeletes és mellette vannak a könyvtárak és 
olvasótermek.

Ebben az óriási iskolaépületben, illetve iskolavárosban a forga
lom akadály ta lan  lebonyolítására egy csomó automatikus berendezést 
terveztek, így a folyosókon, fürdőkben, klozettekben az ajtók ponto
san m ásodpercenként automatikusan nyílnak és záródnak minden zaj 
nélkül, A  fürdőkben pontosan meghatározott időközökben autom ati
kusan megy át a meleg zuhany hideg zuhanyra, stb.

Az osztályszerinti szoros elkülönítés megszűnik. Az alsó fokon 
a gyermekeket kor és fejlettség szerint körülbelül 100-as csoportokba 
osztják és egy-egy csoportnak három összefüggő terem áll rende lke
zésre. A  nagyobbik teremben a gyermekek szociális és művészi élete 
játszódik le, a másikban számfogalmakat fejlesztenek, a harmadik az 
olvasás- és írástanítás szolgálatában áll. Minden terem ben egy, az 
egyes szakokban különösen kiképzett, speciálista tanító foglalkozik a 
gyermekekkel.

Minden munkanap kezdetén és végén a három csoport tanítói 
és tanulói összegyülekeznek, hogy az általános ügyeket, a m unkater
vet, a munkaproblémákat és a munkaeredm ényeket közösen megbe
széljék, illetve megállapítsák.

Legújabban nagy tért hódítottak Montessorí elvei és az amerikai 
Dalton elv. Az ezek szellemében felállított iskolában minden gyer
mek egyéni hajlamai szerint dolgozik. Két órát naponta  közös m un
kában és megbeszélésben töltenek el a gyermekek, a többi órákban a 
különféle szakhelyiségekben foglalkoznak, nézik a nagyobbakat és 
ügyesebbeket, segítenek nekik és maguk is kedvet kapnak  valamilyen
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munkára. M inden gyermek egy hónapra  előre kap ja  meg az elvég
zendő  munkát kiosztva és ezt a munkát azután saját tetszése, módja 
és célja szerint osztja be és végzi el.

Ezzel, kedves kartársak, rám utattam  a jelen kor fontosabb irány
zataira, áramlataira. Az ember szinte elszédül, ha áttanulmányozza a 
mai pedagógia irodalmát. Az előadottak után ta lán  a kartársak  is 
elhiszik, hogy benne vagyunk a didaktikai és methódikai káosz kellős 
közepében.

Nézzük most, hogy ezen új irányok és áramlatok mennyire és 
mennyiben érintették és érintik hazánk tanügyét. A  tudomány nem
zetközisége, valamint az a szoros kapcsolat, mely Magyarország és a 
művelt nyugat között fennáll, a pedagógia terén nálunk is mélyreható 
változásokat szült.

M ár a háború előtt, de különösen a háború után egyes elméleti 
és gyakorlati pedagógusaink, akik közül első helyen a sajnos oly ko
rán  elhalt Quint Józsefet kell említeni, irgalmatlanul harcot üzentek 
az ú. n. „régi iskolának“ és nagyjában a Foerster-féle szociálpedagó- 
giai. elvek alap ján  követelték a magyar tanügy átreformálását a mun
kaiskola szellemében. Harcuk eredménye az új tanterv volt.

Mielőtt az új tantervre  nézve pár szóval kifejteném nézetemet, 
újból rám utatni kívánok arra, hogy véleményem szerint nem helyes 
mindig régi és új iskoláról beszélni. Régi iskola ma is van elég, új 
iskola pedig bizonyos tekintetben már volt az ókor művelt népeinél is. 
Commenius és főleg Pestalozzi óta pedig mindig és minden országban 
voltak tanítók, akik a gyermek öntevékenységére alapították az isko
lában folyó munkát.

Hát nem Kerschensteiner, Foerster, Scharrelmann, Natorp vagy 
Quint szájába adhatnók Pestalozzi szavait, melyeket 125 évvel ezelőtt 
mondott: ,,Kerüld  a szavakat, ahol tettekre, cselekedetekre lehetőség 
kínálkozik; amit a gyermek sa já t  erejéből megtehet, engedd, hogy 
meg is cselekedje!“

Azóta  mindig voltak tanítók, akik ilyen szellemben tanítottak, 
csakhogy az ilyen iskolát akkor még nem nevezték munkaiskolának. 
A  nagy többség persze a sokkal kényelmesebb beemlésztetési módszert, 
a  puszta  szótanulást választotta. Ezzel nagyszerű vizsgákat lehetett 
csapni, őrült tempóban a leckét lekérdezni, hogy a laikusnak elállt 
.szeme-szája és a tanfelügyelő vagy iskolaszéki elnök nem is győzte 
a  verejtékes homlokát törlő tanítót eléggé kidicsérni.

És az eredmény! Az ismétlőiskolában, vagy — ha úgy tetszik — 
továbbképzőiskolában látjuk. Rövid 1— 2 é v 'a la t t  a gyermek a nagy 
munkával és fáradsággal beemlésztett anyaghalmazt nagyrészt e l 
felejtette.

Ez a körülmény ejte tte  gondolkodóba a pedagógusokat, ez ve
zette vissza őket Pestalozzíhoz, ez szülte a mai munkaiskolát.

Belátom és magam is tapasztaltam, hogy nem könnyű dolog a 
megszokott módszerről lemondani, amellyel nagy külső sikereket le
hetett elérni, amellyel brillírozni, elismerést és dicséretet elnyerni le
hetett.  Nem tagadom, szép látvány az agyonfegyelmezett osztály, ahol
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órák hosszat ,,hapták“-ban ülnek a gyermekek centiméterpontos so
rokban, mozdulatlanul, mereven, csak a r ra  ügyelve, hogy szóról-szóra 
utána mondhassák a tanító szavait. Egyiknek sincs önálló gondolata, 
mert ilyennek nem is szabad lenni. Ott van a tanító és a köpyv, 
ezeket kell szolgai módon követni.

Heteken át tartó  százszeri előmondás és utánam ondás u tán  be 
is emlésztenek egy bizonyos szöveget, akárhányszor a gyermek meg 
sem érti. Pattognak a kérdések és feleletek és a gyermekek egy 
szusszra hosszú körmondatokat adnak le.

Ezekről a mutatványokról, ezekről a látványosságokról, kedves 
kartársak, le kell mondanunk,

Szemet-lelket gyönyörködtető látványosság volt a háború előtti 
katonaság is, mikor zárt sorokban felvonult vagy roham ra indult. így 
mentek vagy rohantak halálba nagyszerű ezredeink a galiciai harc- 
mezőkön. Ez a parádés hadsereg a múlté, száguldozó és valamikor 
Berlint is megsarcoló huszárainkból vizi pa tkányok és vakondok le t
tek, akik a lövészárkokban kuksoltak és ha tám adásra  került a dolog, 
nem vakon rohantak a háláiba, hanem mindenik azon spekulált, hogy 
milyen természetes és mesterséges fedő- és védőeszköz fe lhasználá
sával közelíthetné meg az ellenséget.

Amint így a régi, a külsőségeket túlbecsülő katonaság eltűnt, el 
fog tűnni az ú. n. régi iskola is fényes és sokakat bámulatba ejtő kü l
sőségeivel, hogy helyet adjon a Pestalozzi szellemében dolgozó m unka
iskolának, ahol a fegyelmet nem a bot, hanem a gyermekeket lebilin
cselő módszer ta r t ja  fenn, ahol nem ismereteket közlünk, hanem a 
tanuló önmunkája árán  szerzi meg azokat; ahonnan a tanuló nem holt 
ismereteket, nem holt tudást visz magával, hanem érdeklődést a tu 
dományok iránt és munkakedvet ezen ismeretek megszerzésére.

Ez azonban részben nem tőlünk, hanem tanügyi viszonyainktól is 
függ. 60— 70 és még nagyobb létszámú osztályokkal nem tudunk a 
munkaiskola követelményeinek minden tekintetben megfelelni. Ilyen 
osztályokban a tanító még térbelileg is meglehetősen távol esik a 
gyermekek nagy részétől, nem tud ja  figyelmüket lekötni és érdeklő
désüket felkelteni. És ha ez nem sikerül, már baj van a fegyelem 
körül, pedig ma is valljuk még a praxis nagy mesterének, Kehrnek 
mondását, hogy az iskola fegyelem nélkül olyan, mint a vízimalom 
víz nélkül: nincs eredmény. Erről sek újító megfeledkezik és azt 
hiszi, hogyha a gyermekek mindenbe belekotyognak és neszeznek, 
hogy az új iskola szellemében tanít. Nagyon téved az illető!

Nagyban megnehezíti m unkánkat még a slöjdtermek, műhelyek 
és iskolakertek hiánya, valamint az iskolák hiányos felszerelése, nem 
utolsó sorban azután sok helyen az iskolák kétnyelvűségéből szár
mazó nehézségek.

De tapasztalatból mondhatom, hogy még ilyen helyeken is e red 
ményes munkát végezhet a munkaiskola szellemében dolgozó tanító. 
Ennek a szellemnek az iskolába való bevonulását óhajtja  mostani 
kultuszminiszterünk is. Ennek érdekében ad ta  ki az új tantervet is, 
bá r  nézetem szerint ezt elérhette volna a Berzeviczy-féle tanterv
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a lap ján  is. Igazolja szerény nézetemet az a tény, hogy az új tanterv 
nem jelentette  azonban a munkaiskola diadalát, mert a munkaiskolá
tól iskoláink zöme az új tanterv megjelenése óta éppen olyan távol 
áll, mint amikor a Berzeviczy-íéle tanterv  volt érvényben. Már egy 
múltkori cikkemben rám uta ttam  arra, hogy az új tanterv  részletes 
utasítás nélkül csak sejteti, de nem m utatja  meg a munkaiskola felé 
vezető utat. Úgy érzem, hogy az új tanterv  csak most készül. Készül 
a tanügyi lapokban leközölt tanítási tervezetek és mintatahítások 
által, készül a bel- és külföldi pedagógiai tanfolyamok által és végleg 
el fog készülni a remélhetőleg nemsokára megjelenő részletes utasítás 
által.

Ezek után, kedves kartárs , azt fogod kérdezne: H át akkor most 
mit csináljak?! Megmondom. Tanulm ányozd át ismételten és lelkiis
meretesen a munkaiskolára vonatkozó irodalmat, valamint az új ta n 
tervet és az ehhez nemsokára megjelenő Utasítást. Vegyél részt va la 
mely tanfolyamon! El ne mulaszd az ú. n. pedagógiai szemináriumo
kat, m inden megyében rendeznek ilyeneket! Ha alkalom kínálkozik, 
hallgass meg egynéhány m intatanítást azcn kollégáknál, kik a munka
iskola szellemében tanítanak! Ne majmold azonban őket külsőségek
ben, hanem próbáld a munkaiskola lényegét megismerni és m ód
szerüket megérteni. A  nyert impressziók alap ján  Te is próbálkozzál 
az új szellemben dolgozni és alkosd meg egyéni módszeredet.

Elődeink, a protestáns tanítók, mindig az elsők közé tartoztak, 
mikor korszerű újítások megvalósításáról volt szó. Egyházunk t r a 
díciója is azt kivánja, hogy a haladás zászlóvivői legyünk.

A  mostani generáció nagy idők küszöbén áll. A régi világ romok
ban hever. Sok gyakorlott építökézre van szükség. 1870— 71-ben a 
német tanítóság háborút nyert. A  mostani magyar tanítógenerácíóra 
is nagy feladatok, nagy harcok várnak: az új honfoglalást kell elő
készítenie. Vértezze fel magát korszerű fegyverekkel, mert a régi 
cscrbás fegyverekkel elveszti a háborút.

Péterfy Sándor emléke Győrött.
Még 1913. november havában Győrött mozgalom indult meg, hogy 

P é t e r f y  Sándor, a magyar Francke, a ,,tanítók a ty ja “, emléktáb
lát kapjon azon az épületen, amelyben az úttörő pedagógus egykori 
győri működése a la tt  lakott és tanított:  az evangélikus konvent szék
házán. Tudvalevőleg Pé terfy  Sándor Győrött kezdte meg az evangé
likus népiskolánál pá lyá já t  1865-ben, innét hívták meg Budapestre  az 
itteni országos hírű evangélikus népiskolához. Csodálatos tevékeny
ségével aránylag rövid idő ala tt  érte el Budapesten azt az unikum- 
számba menő karriért, amely magyar tanítónak még nem jutott osz
tályrészül. ő  volt az első kir. tanácsos tanító is.

A  mozgalmat a Győrvármegyeí Általános Tanítóegyesület indí
totta  meg S z a b ó  Károly nyug. sopronvármegyei kir. tanfelügyelő,



77

akkor győri lakos és B e n e d e k  Vince egyesületi elnök, értelmi szer
zőségével. A  gyűjtés megindítása céljából azonnal gyűjtőbizottság 
alakult, melyben a város területén lévő vallásfelekezetek és nép 
nevelési intézetek vezetői is helyet foglaltak. Az egyesület elnökségé
nek és Szabó Károly  tanfelügyelőnek, valamint az egyházközségek 
vezetőinek, a kir. tanfelügyelőnek, a helyi tanítóképző-intézetek és 
polgári iskolák igazgatóinak aláírásával fölhívás ment szét az ország 
különböző részeibe, leginkább pedig Dunántúlra, egy díszes dombor
művű emléktábla költségeihez való hozzájárulás tárgyában. A  be
folyó pénz kezelését a Győri Első Takarékpénz tá r  válla lta  el; csekk- 
lapokon ideérkeztek az adományok. A  gyűjtés igen szép eredm ény
nyel folyt még a háború ala tt  is, de azután közbejött a komrnün, ami
kor a gyűjtés m egakadt s a kommün bukása után a begyült pénz 
értékét vesztvén, a szép terv zá tonyra jutott.

A  közelmúltban H o r v á t h  Sándor győri tanító indítványára a 
Győrvármegyei Tanítóegyesület kimondotta, hogy újból megindítja a 
mozgalmat. Azonban a mozgalom a mai napig nem já r t  pozitiv e re d 
ménnyel.

Időközben a Győri Evangélikus Egyházmegyei Tanítóegyesület is 
elhatározta, hogy a nagy pedagógus emlékének Győrött leendő meg
örökítésére gyűjtést indít. A  gyűjtés —  úgy tudjuk — folyamatban 
van, azonban még a kezdet stádiumában mozog.

Legújabban a Győri Evang, Ifjúsági Egyesület állott a mozgalom 
megindítói közé. Ismerve ezen egyesület vezetőinek agilitását és tett- 
rekészségét, erős a remény, hogy az együttes búzgalom meghozza a 
kívánt eredményt. A  szóbanforgó ifjúsági egyesület, amely csak nem 
régen szerveződött, máris szép eredm ényeket produkált.  Díszes m ár
ványtáb lá t állított ugyancsak a győri evang. egyházközség székházá
nak falában G y ő r y  Vilmosnak, a néhai melegszívű költő-papnak, 
aki ebben az épületben lá tta  meg a napvilágot, mint néhai G y ő r y  
A ndrás  volt evangélikus tanító fia. Elismerést érdemlő munkásságot 
fejt  ki ez az ifjúsági egyesület nemzeti és irodalmi nagyjaink em léké
nek kegyeletes megőrzésében. A  kegyelet által a lkotott oltároknál 
áldozott eddigelé G á r d o n y i  Géza, G y ó n i Géza, K i s János, 
M a d á c h  Imre és T i s z a  István gróf emlékének, értékes tanu lm á
nyokban idézvén fel összejöveteleiken eme dicső nagyok nemzetünk 
javára  és dicsőségére kife jte tt  munkásságát.

Hisszük, hogy a Péterfy  Sándor emlékét Győrött megörökíteni 
célzó hárm as mozgalom most már eredm ényt fog elérni s így Péterfy  
Sándor aranybetűs márvány táb lá ja  nem sokára ott díszeleg a K i s  
János és G y ő r y  Vilmos emléktáblái társaságában, a győri evangéli
kus konvent székházának falán,

A  Győrvármegyei Á lta lános Tanítóegyesület legújabban azt h a 
tá roz ta  el, hogy Pé te rfy  Sándor nevéről egy útvonalnak elnevezését 
kérelmezi Győr szab. kir. város tanácsától —  és pedig azt az ú t 
szakaszt, amely az evangélikus templom udvara  mentén, a Rába 
pa r t ján  húzódik. Erre  irányuló kérelmét beadványban már e lő ter
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jesztette  a város tanácsánál. A  kérvény most van elintézés alatt, hisz- 
szűk, eredm ényt ígérőén.

A  mai ifjú tanítónemzedék talán nem is ismeri már, vagy ha igen 
—  csak halványan, Péterfy  Sándornak, a magyar F r a n c k e n a k  
nevét, amely név pedig nem is olyan régen fogalom volt nemcsak a 
tanítói közéletben, hanem a magyar pedagógia terén is. Hogy hason
lattal éljek: ami K o s s u t h  Lajos volt a magyar nemzetnek, ugyanaz 
volt P é t e r f y  Sándor a magyar tanítóságnak. Mindkettő gondvise- 
lésszerű fia a maga társadalm ának.

Ha voltak is nagy fiai úgy a nemzetnek, mint a tanítói tá r sa d a 
lomnak —  amint hogy voltak és vannak — , de nem voltak soha olya
nok, akik nevüknek olyan nimbuszt szereztek volna örökéletű a lkotá
saikkal, mint amilyen volt Kossuth Lajos a nemzet, Péterfy  Sándor 
pedig a tanítóság életében. M éltán nevezték azért Kossuthot a „nem
zet a ty já n a k“, Péterfy t pedig a „ tanítók apjának",

Hogy mit köszönhet a tanítóság Péterfynek, arról egész könyvet 
lehetne írni. Itt  csak azt említem meg, hogy ő szervezte az Eötvös- 
alapot, a magyar tanítóság könnyeket szárító segélyegyesületét s ő 
a lapíto tta  meg a budapesti F erenci Józse f Tanítók Házát  és a kolozs
vári Tanítók Hunyadi Házát, mely utóbbi — sajnos —  idegen kézre 
került. Á ldott nevéhez fűződik a magyar tanítók felsőbb iskolán t a 
nuló leányai részére felállított Péterfy-Leányotthon,  mely egyúttal ne
vének megörökítésére is szolgál. Ugyancsak nevéhez fűződik a deb
receni Tisza István Internátus, melyben az ottani egyetemen tanuló 
ifjak nyernek teljes ellátást.

Péterfyre  is vonatkoztatható Vörösmarthy Mihály ,,Az árvízi ha
jós“ című költeményének eme passzusa:

,,Emlékszel reám 
Sorsodnak éjjelén:
Önérzeted vagyok,
Nevem jótétemény.“

Ezekből az alkotásokból kitűnik, hogy mit köszönhet a magyar 
tanítóság összessége Péterfy  Sándornak.

De Péterfy  Sándor nemcsak a tanítóságnak volt gondviselésszerü 
atyja, hanem az egész magyar népoktatásügynek is lánglelkü, becsü
letes bajnoka volt. Nincs a magyar közoktatásnak egyetlen ágazata, 
melyben Péterfy  Sándor áldásos működése nyomot ne hagyott volna.

Amikor a minden idők ezen egyik legnagyobb magyar pedagó
gusa és altru is tá ja  az 1913. év augusztus havának 10. nap ján  örök 
álomra hányta  le szemeit, a székesfőváros hatóságától kezdve, sorra 
mindenki meghajtotta  zászlajá t a magyar tanítóság dicső halottja  
előtt. Alig borult reá a hant sirjára, kartársai, barátai és tisztelői egy 
érzésben összeolvadva, azon tanakodtak: mit tegyenek, hogy ezen ki
váltságos szellemmel szemben megtegyék kötelességüket?!

Abban a gondolatban ta lá lkoztak valamennyien, hogy e nagy 
férfiú emlékét ne csak saját alkotásai, ne csak hálatelt szózatok, ha--
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nem a szeretetnek és tiszteletnek egyéb dokumentumai is hirdessék. 
Haló porainak művészi siremlékkel történő megjelölése céljából azon
nal gyűjtést indított az Eötvös-alap vezetősége, melynek eredménye- 
képen ott áll hamvai fölött a kerepesi temetőben az 1917. június hó 
28-án, lélekemelő ünnepség keretében fölavatott, Istók János szob
rászművész zsenijét dicsérő díszes síremlék, a főváros tanácsa által 
adományozott díszsírhelyen. Nevéről a fővárosi közmunkák tanácsa 
u tcát nevezett el; azt az utcát, amelyben nyugalomba vonulása u tán  
lakott, mint a Tisza Kálmánné védnöksége a la tt  állott óvónőképző
intézet s a vele kapcsolatos árvaház igazgatója.

Hát ennek a kiváló férfiúnak egykori győri működése helyét 
akarják  győri tisztelői is megörökíteni. A rra  kérem szeretettel egy
házkerületünk tanítóságát és az azon kívül álló tisztelőit is a nagy 
férfiúnak, segítsék pénzadományaikkal a győriek mozgalmát dűlőre 
juttatni, nem feledvén, hogy önmagát becsüli meg az a magyar t a 
nító, akinek áldozatra  nyílik meg erszénye akkor, amikor a tanítók 
a ty ja  emlékének megörökítéséről van szó.

A franciák kegyelettel hirdetik a kulturvilágnak egyik nemzeti 
nagy alakjukról: „Nagy volt e férfi, t isz te ljé tek / “

Tiszteljük mi is azt, aki köztünk nagy, a legnagyobb volt! A  szí
ves adományok átvételét és elkönyvelését N i e d e r l a n d  Vilmos 
győri kollégánk, az egyházkerület pénztárosa, válla lta  el. Az ad o 
mányokat nyilvánosan nyugtatjuk.

G y ő r ,  1930. február hó.
B enedek Vince, nyug. igazgató.

A néptanító az irodalomban,
Irta: dr. Szelényi Ödön.

De nemcsak, hogy vidáman tud élni, hanem tud vidáman 
meg is halni. Nem tudott szebbet, mint derülten meghalni: 
,,Die Seele sehe durch die geschlossenen Augen die hohe Sonne noch 
und sie fliege aus dem vetrockneten Leib in das weite blaue Licht
meer draussen . . így is hal meg, csöndesen, mosolyogva. Jean  F i  ul 
a cselekménnyel nem is ad  teljes jellemrajzct, összekeveri itt is a 
valóságot az álcmvilággal, és mégis meghatottan állunk ezen arany- 
kedélyű, szegény iskolamester előtt, nem is gondolva rá, hogy a v a 
lóságban ilyen boldog, önelégült emberek nincsenek. További m űkö
désének mikéntjéről különben nem szól a költő.

De közben a skolizmus mind erőteljesebben érvényesül az iro
dalomban, nemcsak Svájcban. Közbevetöleg utalunk D i c k e n s  
tanító alakjaira, Ő egészen különleges típust szerepeltet; a magán- 
intézeteket vezető tanítót. xVmit ecsete megrajzol, úgyszólván csupa 
árnyék, fény alig akad. (Cooperfíeld!)

A  népies elbeszéléshez csakhamar hozzálép a népies dráma, a 
falusi életből vett tárgyakkal. Természetesen, hogy így el nem m a
radha to tt  a falu tipikus alakja, a tanító sem; bár igen sokszor csak
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mint mellékszemély fordul elő. Itt említendő B. A u e r b a c h  (1812—  
1882) a ,(Schwarzwälder Dorfgeschichten“ népszerű írója, csakhogy 
az ő realizmusa nem hasonlítható össze Pestalczziéval vagy Gott- 
helféval, mert ritkán ta lá l ja  el az igazi parasz t eszejárását és érzés
világát, a milieu rajzával meg keveset törődik. De azért falusi tö r té 
netei tagadhata tlanúl szépen vannak megirva. Az ,,Edelweiss“ című
ben, mely egy órásnak és szeszélyes feleségének lelki válságát festi, 
kiket egy nagy természeti katasztrófa  egymásnak hajt, szerepel egy 
tanító is, akit az egész faluban „tegező“ tanítónak (Duzlelser) hívnak, 
mert mindenkivel tegeződik, de társai énekmesternek hívják és ezt ő 
szívesebben hallja, mert csakugyan a falusi énekkarnak ő az a lapí
tója és lelke. Tulaj donképeni tanítói tevékenységéről azonban nem 
tudunk meg semmit sem, annyit azonban látunk, hogy nagyon hasz
nálható ember.

Több tanító szerepel az osztrák A n z e n g r u b e r  népies szín
műveiben, de szintén csak mellékszemély gyanánt. így a „Pfarrer  von 
K irchfeld“ -ben, mely abban az időben játszik, midőn Ausztria  libe
rális elemei a concordátumért harcoltak, egy klerikális tanítót léptet 
fel, aki faluját, Altöttinget fellázítja a vegyes házasságokat is. meg
áldó modern lelkész, Hell ellen. Viszont a „Der ledige H of“ címűben 
is van bizonyos ellentét pap és tanító között, de ez barátságos vitat
kozásban talál kifejezést és ebben a tanító képviseli a haladó elemet, 
így védi a házasságot a szerzetesi ideállal szemben, pedig ő maga 
boldogtalan szerelme miatt lemondott a házasságról és a rakoncátlan 
iskolásgyermekek szeretetteljes nevelésében lá tja  élete célját. És 
pé ldá já t  követi a gazdag parasz tleány  is, aki szintén m élta tlanra  p a 
zarolta  szívbeli vonzalmát, de lemond róla, hogy elhagyott gyermekét 
magához vegye. ,,Es ist nicht leicht eigen Glück brechen, und 
dafür ein fremdes aufnehmen, nicht jeder kann’s, aber gewint er's 
über sich, dann überkcmmts den Menschen als ob er mehr wär, als 
er selber.“ Ilyen magasztos világnézetre képes egy falusi tanító föl
emelkedni! Jelszava: „Allfort aufrecht“, mindig nyílt homlokkal. 
Valóban sajnálhatjuk, hogy Anzengruber erős drámai művészetével 
és jellemalkotó képességgel legalább egyik művében nem tanítót tett 
cselekménye főhősévé.

Anzengruberrel egy időben volt Ausztriának szintén népies irá
nyú, jeles elbeszélője: P e te r  R o s e g g e r  (1843— 1918) mindvégig 
naiv lélek a modern túlfinomult kultúra  közepette, akinek szellemi 
látóköre nem áll ugyan arányban szívének nagyságával, de mindig 
poéta, bár az etikai tendencia, mint a népies íróknál általában, soha
sem tagad ja  meg magát. A  tanítóság méltán lelkesedik „Die Schriften 
des W aldschulm eisters“ című elbeszélésért (1875). A költő egy m a
gányos faluban ráakad  az ott működött és a hegyekben elpusztult 
tanító feljegyzéseire, melyeket közzétesz. E tanítóélet kapcsán á t 
éljük mindazokat a kérdéseket, melyek a költőt foglalkoztatják, de a 
tiszta didaktikus elemet pompásan el tud ja  palástolni és „tanítások 
helyett példákat, intelmek helyett típusokat“ ad, ami csak annál h a 
tásosabb. A hős, A ndreas  Erdmann, korán vesztette el a szüleit.
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Eleinte egy ernyőkészítőnél, m ajd  egy könyvtárban dolgozik, míg m á
sodik főnöke észreveszi a könyvek iránti hajlam át és iskolába küldi; 
de miután egy iskolai beszédében tanítóit megtámadta, ezek a vizs
gálaton elbuktatják és ö most lemondva egy előkelő háznál viselt 
nevelői állásáról, világgá megy. Először Hcfer seregében harcol a 
franciák ellen, azután résztvesz az oroszországi had jára tban , m ajd  
saját hazája  ellen küzd és a lipcsei népcsatában legjobb ba rá t já t  lövi 
le. Világgyűlölet lesz ra j ta  ú rrá  és ezért kapva-kap régi pártfogójá
nak ajánlatán, hogy egy teljesen elhagyott vidékre menjen, ahol csak 
pásztorok, vadászok, íavágók, faszénégetők, vadorzók és katonai szö
kevények laknak és igyekezzék a félvad népet jóra vezetni. A n d rá s 
nak óriási fáradságába kerül, míg az egyes foglalkozási ágak bizal
mát megnyeri, közben maga is lelki tisztuláson megy keresztül és 
végre ráveszi a népet, hogy templomot, m ajd  iskolát építsen és ren 
dezett életet éljen. (Folytatása következik )

Egy érdekes óra a pedagógiai 
szemináriumban.

Olvastak a gyermekek . . , Nagyon átérezhették annak a rövid, 
négy strófából álló költeménynek szíveket megindító meséjét, mert hol 
egyik, hol a másik törült ki egy-egy könnyet szemecskéjéből. Volt 
köztük olyan is, akit meg kellett vigasztalni, hogy ne sirassa annyira 
a költeményben megénekelt háború árváját.  Hisz’ jó az Isten és nem 
hagyja el az árvákat sem. Teremt jószívű embereket, akik gondos
kodnak ezekről a puha, meleg fészekből kiesett madárkákról. De 
kötelessége is mindnyájunknak, a hősi ha lo ttak  kicsinyeiről gondot 
viselni s így lesz a hazáért elesett apa gyermeke a nemzet árvája.

Valamely olvasmány lehet érdekes, tanulságos és gyönyörköd
tető. Ezt bizonyára a felnőttek is elismerik m agukra vonatkoztatva, 
mert talán minden embernek van legalább egy kedvelt írója, akinek 
műveit szívesen olvassa és így a napi robot u tán  egy-egy órára  k e l
lemes szórakozást keres magának. Azt az állításomat azonban a nem 
pedagógusok közül sokan kételkedve fogadják, hogy a népiskolai 
gyermek olvasmánya a nagyoknak nyújthatna  valamilyen élvezetet, 
vagy, hogy a gyermek el tudna mélyedni kedvelt olvasmányában. 
Addig  persze nem nagy kedvvel olvas a gyermek, amíg meg nem érti 
az írónak nyomtatásban vagy írásban papírra  vetett gondolatait. É p 
pen  azért igen nehéz dolga van a tanítónak, amikor tanítványaival 
meg akar ja  kedveltetni az olvasást. Pedig hát ez volt az egyik n a 
gyon fontos tantervi cél a múltban is, meg a jelenben is. De hát az
ért  pedagógus a tanító, hogy meg tu d ja  oldani a legnehezebb fe lada
tokat isi

Vége jó, minden jó.
Régi szokása az olvasóközönség nagy részének, hogyha valami 

hosszabb regénynek az olvasásába kezd, előbb megnézi az utolsó la
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pokat, mert kiváncsi a mese hőseinek jól vagy rosszúl végződő sor
sára  és csak azután fog hozzá az olvasáshoz, A  figyelmes olvasó las
san halad, hogy ideje legyen a gondolatok felett elmélkedni s az író 
nyelvének szépségében gyönyörködni, addig a felületes olvasó szinte 
villámgyorsan futja  át tekintetével a sorokat, mert őt csupán a mese 
érdekli, egyéb semmi. Az iskola persze minden erejéoel arra  tö rek
szik, hogy az olvasóközönségnek az előbbi tábora minél számosabb 
legyen s a felületes emberek pedig kevesbedjenek.

Mit csiánl vájjon  a tanító, ha fel akar ja  ébreszteni az olvasási 
vágyat annak a kis gyermeknek a lelkében, aki talán még nem is 
tudja , hogy az olvasmány is nyújt szellemi táplálékot és élvezetet? . , , 
Mindenesetre igyekszik a tanítandó tárgy iránti érdeklődést kelteni 
s ha ez sikerült, akkor munkájának legnehezebb részét már elvégezte. 
Régi igazság különben, hogy minden jó kezdetnek rendesen jó vége 
szokott lenni.

A z  olvasás sikeres tanításának feltételei.
A  legelső feltétel, hegy a tanító a laposan elkészüljön arra, amit 

tanítani akar. Ha pl. olvasmányt óhajt tárgyalni, amelyben érzelem
keltés a legfőbb cél, te ljesen bele kell élnie magát annak szellemébe, 
az iró érzelmi világába. Az elmélyedést megkönnyíti, ha ő maga is 
átélt  hasonló eseményt, esetleg utazással, vagy más módon szerzett 
tapaszta la tokat.

Vitéz Derecsényinek tanítói m unkájában úgyszólván semmi ne
hézséget nem okozott ,,A láború á rv á ja “ című költeménynek tá rgya
lása és olvastatása, mert a háború pokoli szenvedéseit maga is átélte. 
Neki is vannak gyermekei, tehát mint apa együtt érez azokkal a hős 
apákkal, akik a véres roham előtt könnyezve vettek búcsút otthon 
imádkozó, reszketve aggódó övéiktől és azután a haza képével szívük
ben elszántan rontottak rá az ellenségre, A  vitéz tanítónak tehát a 
magyar gyermekek oktatása közben is veit mondani valója elég s 
gondolatait érzéssel és szeretettel közölte tanítványaival. Ez a meleg
szívű tanítóember a véres csatákban a legnehezebb pillanatokban sem 
vesztette el a fejét és bátorságáért a vitézi rend tagjainak sorába 
avatták. De azért e magas kitüntetés nem tette  elbizakodottá, meg
m arad t  egyszerű tanítónak s a polgári életben mint tanító is becsü
letesen megállja a helyét.

Nem régen egy statisztikát olvastam, amely szerint a tiszti vitézi 
rend  tagjainak tíz százaléka tanító. Beszédes bizonysága ez annak, 
hogy a tanítóság nagy számban áldozott a hazaszeretet oltárán és 
vezére, szerető a ty ja  volt a föld népének ott a halálmezőn is. Bennük 
a haza nem csalatkozott, nem csalatkozhatik. Most az iskolában for
m álják  a boldogabb magyar jövőt.

A  tanító és a gyerm ekek beszélgetése.
— M iért van itt ez a sok bácsi és néni? — kérdezte a tanító.
— Hogy meghallgassák, mit tudunk, — mondja az egyik tanuló.
— Igazad van. Lássátok, én megkértem a tanító nénit, hogy ve

zessen el ide benneteket, mert szeretnék veletek egy kicsit beszél-
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getrii. Hallom, hogy ti nagyon jó gyermekek vagytok, én pedig sze
retem ám a jó gyermekeket.

— Mit reggeliztél, I lonka?
— Tejet.
— Hát te, Irénkém?
—  Kávét.
— Nagyon jó, gyermekeim, a tej is, meg a kávé is,
—  De szép ruhád  van, kis Juliska! tvi vette?
— Anyuka.
— A nyuka?  . . .  És ki ad ta  rá a pénzt?
— Apukám, mert ő keresi.
—  Jól m ondtad. De jó is annak, akinek van apukája! Szeren

csétlen azonban az a gyermek, akinek meghalt az atyja. Miért? . . .
— Mert az árva.
—  Egy bácsiról mesélek most m ajd  nektek, aki nagyon szerette 

az árva gyermekeket. M eghallgatjátok?
— Szívesen, Tessék csak mesélni, tanító bácsi!
— Köszönöm, gyermekek! Először is a nevét mondom meg a n 

nak a jó embernek. Gárdonyi Gézának hívták. Ez a bácsi fiatalabb 
korában tanító volt. Talán ezért szerette a gyermekeket.

Gárdonyi bácsinak volt egy igen jó bará tja . Nem tudom, hogy 
hívták, azért m ajd  mi adunk neki nevet.

—  Feri bácsi volt! —  m ondják a gyermekek.
— Jól van, legyen hát Feri bácsi! Ennek a Feri bácsinak volt 

egy kis leánya is.
—  Ju liskának nevezzük! —  kiáltja  valamelyik kis leány.
Ju liska  félárva volt, mert édesanyja  már korábban meghalt. Feri

bácsi viselte gondját a kis leányának és nagyon szerették egymást. 
Gárdonyi bácsi is igen szerette őket és gyakran elment hozzájuk Feri 
bácsival beszélgetni. De egyszer szomorú nap v irrad t  a kis családra. 
Kitört a háború. Feri bácsinak is be kellett vonulni katonának. So
kat szenvedett, nélkülözött, azonban nem zúgolódott, m ert a hazát 
védő katonának ilyen a sorsa. Ju liskáról ezalatt Gárdonyi bácsi gon
doskodott, ezért az édesap ja  egészen megnyugodott.

—  Kinek volt katona az édesap ja  a háborúban?
'—  Az enyém is! . . .  Az enyém is! . . ,
— Mit beszélt?
— Óh, sokat beszélt apuskám. Mondta, hogy éheztek és fáztak, 

meg azután meg is lőtték őket. Úgy féltem apukámat!
—  Én is katona voltam, gyermekeim. Bizony sokat fáztunk. A k á r 

hányszer hó esett a pokrócunkra, amikor aludtunk. Sokszor voltunk 
halálos veszedelemben. Gyakran  megtámadtuk az ellenséget, vagy 
pedig az ellenség minket. Szúrtuk, vágtuk egymást. Némelyik m a
gyarnak megszúrták a kezét, lábát, a másiknak golyó ment a feiébe. 
így járhato tt  Feri bácsi is. Meghalt. Egyszer csak jött a távirat, hogy 
Feri bácsi elesett a hazáért. Ja j ,  de sirt Juliska! Gárdonyi bácsi alig 
tud ta  megvigasztalni. Vett neki szép ruhát, játékot, de Ju liska azért 
mégis sokat búslakodott.
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Egy alkalommal Juliska nagyon, de nagyon szomorú veit. Hiába 
kérle lte  Gárdonyi bácsi, nem akart  felelni, csak sirt, sirt . . .  A  bácsi 
ölébe ültette, simogatta és mesélt neki. így tett vele, mint ezen a 
képen látjátok. Végre Juliska megszólalt és elbeszélte, hegy miért 
olyan szomorú. Álmában lá tta  édesapját.  K ard  volt a kezében, seb 
a homlokán és olyan bús volt, mert őt, az árvát sajnálta.

Gárdonyi bácsi Ju liskának meséskönyvet adett a kezébe, azután 
bement az írószobájába és leírta a háberú árvájának  szomerú álmát. 
De ezt m ajd  úgy olvassátok el, meri így szebb:

Fészekből kiesett m adár  a nevem!
És én nem tudom mi történt én velem?
Annyit sírtam, a szám is belefáradt:
Ja j ,  nem talá ltam  apámat, anyámat!
Az éjjel mégis láttam apukám.
K ard  volt kezében, seb a homlokán.
Nézett. Szeméből a könny kiesett.
—  Apukám  édes, fáj-e a sebed?

A zután  a tanulók d v as tak ,  utánozva a tanítónak hangsúlyos, é r
zelmet keltő olvasását.

—  Melyik rész tetszik nektek legjobban? —- kérdezte a tanító,
— S ha sírok, mindig lesz, aki meghallja;
Bárki is az, ki karja it  kitárja,
Krisztus szivére borul minden árva.

— M ajd  meglátom, ki tanulja  meg ezt a szép verset?
—  Megtanuljuk, tanító bácsi, mert nagyon szép volt!

Tolnay Pál.

Cserkészapród-avatási beszéd.
A  győri 459. számú ,,Győry Vilmos“ cserkészcsapat ,,Szondy apród- 
ja i“-nak avatási ünnepélyén elmondotta: W  e 1 t 1 e r János igazgató.

Édes fiaim!
Még néhány perc s a parancsnok úr feltüzi nektek a cserkész- 

apródjelvényt: egy liliombimbót. Eszembe jut a bimbóról a szabad 
természet, ahová oly sokszor kirándultok, hegy gyönyörködjetek a 
m adár  dalában, a virágok illatában és az erdő szépségében. Most 
minden csendes odakünn; a természet álszik. A  kert fái is kopaszok, 
nincs is munka a gyümölcsösben, csak itt-ott néz széjjel a gazda ked
ves fái között, vájjon  nem-e esett kár egyikben-másikban, s közben 
figyeli a bimbókat, melyekből Isten segítségével virág és gyümölcs 
lesz még ebben az esztendőben. Minden reménye ezekben a bimbók
ban van.

A  szegény magyar nemzet is olyan, mint egy fa, mely nemcsak 
leveleitől van megfosztva, hanem ellenségeink ennek ágait is le tör
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delték s most itt áll szomorúan. Azonban vannak a megm aradt csonka 
ágakon bimbók. Ezek a bimbók ti vagytok, kedves gyermekeim. N a
gyon jól tudjátok, hogy szegény hazánk mindentől megfosztva és meg
rabolva még most is ellenségektől van körülvéve. El sem tud juk  kép
zelni, hogy mit vesztett édes hazánk a nagy világháború következté
ben! De megmaradt egy reménységünk, s ez ti vagytok, édes fiaim; 
ti s az a sok ezer gyermek ebben a csonka országban, akik nemes 
szívvel és tiszta lélekkel szeretitek ezt a hazát. A  bimbóból virág, tí- 
belőletek pedig Isten segítségével vallásos, jellemes és tetterős fér
fiak lesznek. Azok akartok lenni, mert különben nem lettetek volna 
cserkészek. Amit az élet ilyen fiáktól, mint ti vagytok, megkövetel, 
hegy engedelmes gyermekek legyetek szüléiteknek, az iskolában jó 
magaviseletű és szorgalmas tanulók, ezt a kötelességet híven te l je 
sítitek, mert cserkészapród máskép nem tehet. De ti többet is akartok 
tenni ennél! A  rendes iskolai munkán kívül rendszeresen össze
jöttök a testi erőt és ügyességet fokozni, praktikus ismereteket sze
rezni s mindenben a jóra, szépre és nemesre törekedni. Ezért v a 
gyunk mi büszkék rátok s ezért á ld juk a jó Istent, mert titeket ilye
neknek teremtett, akiknek lelkűkben ott él az istenfélelem, a fele
baráti szeretet, a hazaszeretet, az erős akarat hasznos és jó csele
kedetekre.

Já ték , dal és kirándulások azok az eszközök, melyekkel a te s 
teteket edzeni, lelketeket kiművelni akarjátok. Nagy áldás az, kedves 
gyermekeim, hogy ti még tudtok boldogan nevetni játék közben, ví
gan dalolni, örülni a m adárnak  és virágnak! Láttuk, amint az elmúlt 
esztendőben egy cserkészapród-kirándulástokon boldog örömmel szed
tétek az illatos virágokat, hogy kedves szüléiteknek adhassatok egy 
csokrot s boldog örömmel telt meg a felnőtteknek a szívük, amikor 
ott a trianoni határm enti községben odaállta tok az elesett hősök h ad i
emléke mellé s egy nagy csokrot elhelyezve, az ő emléküknek szen
teltetek egynéhány percet. így van ez jól. Mert annak a népnek 
van jövője, amely az őseit és a nemzet hőseit t iszteletben ta r t ja  s 
azok emlékét megőrzi.

Kedves gyermekeim! Ezen az avatási ünnepélyen hadd  ültessek 
el a ti telketekben egynéhány virágot; vigyétek magatokkal, gondoz
zátok őket, hogy el ne hervadjanak. Égből eredeti  virágok, a földön 
nem díszlenek, csak akkor, ha égi harm at táp lá l ja  őket. De ez az 
éltető harm at csak búzgó imádságunkra hull az égből rájuk. Az én 
virágaimnak a neve: hinni, remélni, tűrni és szeretni.

Hinni! Megtanított titeket már jó édesanyátok és tanítótok, hogy 
hinni kell a mindenható Istenben, aki mindeneket terem tett  és eltart;  
hogy hinni kell az ő  szent igéjének s elmondjátok naponta  a magyar 
nemzet hitvallásában: Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában . . , s 
én mégis azt mondom nektek ebben az órában is, hogy ápoljátok lel- 
ketekben a hitet, de az erős hitet! S bárhová sodorjon titeket az élet 
árja , ezen a hiten, mint erős sziklán szilárdon megállhattok.

S ha a hit virága ott él a szivetekben, akkor mellette lesz a re 
mény is. Csak akinek hite van, az tud  igazán remélni. Óh, mennyi
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remény van a ti gyermeki szívetekben! Ott él a remény, hogy fejlődni 
fogtok testben és lélekben Isten és emberek örömére; a remény, hogy 
mint cserkészek is dicsőséget szereztek m ajd  a magyar névnek. S a 
ti reményiekkel a mienk is a jövőbe tekint s mi ott látunk titeket, 
amint egyesek a tudom ány fegyverével, mások ta lán  mint iparosok, 
kereskedők, vagy egyéb; becsületes munkával szolgálják édes hazán
kat és az emberiséget. De ne felejtsétek el, hogy minden földiekhez 
kötött remény eloszlik, mint a buborék, ha nem az az égi harm at tá p 
lálja, amely az örökkévaló Istenben vetett bizalom áldásaként hull reá,

A  harm adik virágot, amelyet szívetekbe szeretnék plántálni eb
ben az órában, úgy hívják, hogy: tűrni. Óh, nincs nép, melynek oly 
némán kellett volna tűrnie megaláztatást, nélkülözést és nyomorúsá
got, mint a mi szegény magyar nemzetünknek; s ti ennek a megpróbál- 
ta to tt  magyar nemzetnek fiai vagytok. Ez a nemzet minden időben lo~ 
vagias és igazságszerető volt. Legyetek ti is azok! Ne tűrje tek  semmi 
bűnt és igazságtalanságot magatok körül, de tűrni kell csendes szív
vel és békével azokat a csapásokat, amelyeket a jó Isten rátok mér. 
Ő volt az, aki szegény, édes hazánkat is nagyon sújtotta, mert nem 
volt meg bennünk az a hit és az a szeretet, amit Ö megkövetel tőlünk 
s így méltán megérdemeltük az ő  büntetését. Tűrje tek  ti is, á r ta tlan  
gyermekei ennek a magyar nemzetnek, de segítsetek imádsággal, be
csületes munkával és szeretettel Isten és embertársaink iránt az Ö 
harag já t  eloszlatni.

így elérkeztünk a negyedik virághoz, melynek a neve: szeretni. 
Ez legyen a legszebb virága lelketeknek. Szeretni! Ebben a szóban 
bent van az egész cserkésztörvény, A  cserkész egyeneslelkű és fel
té tlenül igazat mond; egyszóval: szereti az igazságot; híven teljesíti 
kötelességét —  szereti a munkát; ahol tud, segít —- emberszerető; 
szereti a természetet, jó az állatokhoz, kíméli a növényeket; szereti 
a feljebbvalóit és engedelmes, stb. Minden cselekedetét szeretet ha tja  
át. Milyen szép dolog ez! De vigyázzatok, hogy a szívetekben sohase 
tám adjon  gyűlölet és irigység, mert az efajta  gyom és tövis e lfojtja  
a szeretet virágát.

Kedves gyermekeim! Ha ezekkel a virágokkal a szívetekben ha
ladtok mindenkor az élet útjain, ha tudtok hinni, remélni, tűrni és 
szeretni, akkor nincs mitől félnetek s mi, a ti szüléitek, tanítótok, egy
házunk és nemzetünk reményteljes szívvel tekintünk rátok s ra jta tok  
keresztül a jövőbe, a magyar jövőbe. Ne a jelvénytekről tud ja  meg 
a világ, hogy cserkészek vagytok, hanem éljetek, járjatok, tanulja tok 
s dolgozzatok úgy, hogy az éltetek bizonyítsa ezt. Legyen minden 
cserkész és cserkészapród egv fáklya a magyar nemzet sötét é jsza
kájában s ez a sok ezer fáklya egyesüljön egy nagy lánggá, amely 
átvilágít még a trianoni határvonalon is!

Kedves cserkészapródok! Egy Ígéret fog elhangzani most a ti a j 
katokról. Ennek be tartása  vagy nem be tartása  enged következtetni, 
hogy milyenek lesztek felnőtt korotokban. Az Ígéret elhangzása köz
ben egy könnycsepp fog csillogni édesapád, édesanyád szemében. 
Egy kérdés, könnycsepp tehozzád, amely így hangzik: Fiam! meg-
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maradsz-e a mai ígéreted mellett egész é letedben? Fele ljen  rá a te 
szíved halkan, némán, meghallja az Ég Ura: Igen, megmaradok a jó 
Isten segítségével. S az a jó Isten áldásra  emeli az Ő szent kezét 
ebben az órában feletted s az ő  hatalm as keze megőriz téged egész 
életedben.

Kedves apródok! Legyen ez a mai avatási ünnepély nap ja  olyan 
nap a ti életekben, amelyre örömmel visszaemlékeztek évtizedek 
múlva is. Ne kelljen soha pirulnotok, mert a mai napon tett ígéretet 
nem tarto ttá tok meg. Úgy áldjon meg titeket az Isten, hogy á lta la tok 
áldás szálljon szegény hazánkra, melyet mielőbb boldognak, nagy
n a k  és dicsőnek szeretnénk látni!

A tanító és a demokrácia.
Ez a szó: demokrácia, mint m indnyájan jól tudjuk, azt fejezi ki, 

hogy az államban a hatalom a polgárok összességénél van. Végered
ményében tehát jelenti azt a munkát is, melyet az á llam hatalm at 
gyakorló polgárok egymás iránt végezni tartoznak, ami nem más, mint 
emberszeretet, emberbecsülés, haladás.

Mihelyt azonban emberek kezére került ez az életet formáló gon
dolat s elvvé tömörödött, minden lett, csak az nem, aminek szánva 
volt.

Az igazi demokrácia képviselője a földön a tanító! M iért? M ert 
a tanító nem válogatós. Mindegy neki, legyen kényes grófi gyerek, 
vagy a legszegényebb elhagyatott, egyforma szeretettel veszi körül, 
neki csak az a fontos, hogy taníthasson.

A tanító homlokán ott ragyog az ő hivatása; még ha oly tépett, 
oly kopott apostoli köpenyeg van is ra jta , de a'postol.

A világon egy foglalkozás sem dicsekedhetik oly előkelő őssel, 
mint a tanító. A  legelső tanító a földön Krisztus volt. Az ő tan í t 
ványai is szegény emberek voltak, akik lehajto tt fejjel já r ták  a vá
rosokat, ahol gőgös bankfiúk, függő-kertes, gazdag patríciusok e l
néztek a fejük felett, de ők szívükben hordták  az aranya t  s a gőgöt, 
a dölyföt, a lenézést is szeretettel viszonozták.

A  tanító minden idők apostola. Megy lehajto tt  fejjel, szívének 
a rany  szelencéjével és osztogatja a kincseket. A d  és folyton ad. Ez 
az igazi demokrácia! A  mai nagy demokrataszólamok telve vannak 
követeléssel, ma mindenki csak kapni szeretne.

A tanító arcán még akkor is szelíd mosoly suhan, amikor az Élet 
asztalánál néha ünnepnapon a barna kenyér helyett puha, fehérbélű 
kalácsot szelnek fel, de nem neki, hanem másoknak.

Adni, folyton adni, ez az igazi demokrácia. Ugye, hogy tudsz 
gyönyörködni a virágban, a csodás kék égben, egy költeményben, v a 
lami nagyszerű írásban?

Ujjongsz s nem is tudod, hogy a tanító kincse nélkül mindez az 
öröm sohasem lett volna a tied.

Az Élet sötétségében ha felcsillan a fény, a világosság, te a fényt,
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a világosságot nézed, de a rra  nem gondolsz, hogy világtalan lennél, 
ha nem állna valahol meghúzódva az, aki felgyújtja a fényt, a vi
lágosságot.

Adni, folyton adni, ez az igazi demokrácia s ha az embereknek 
ez kell, nézzék, lássák a tanítót!

Tanuljanak  tőle igazi emberi nagyságot úgy, hogy a szeretet ve
tésénél á lljanak őmellé.

T anuljanak  tőle emberbecsiilést úgy, hogy becsüljék meg őt.
A  tanító a világ falvainak, városainak építő pallérja ; hallgassa

nak szavára!
Milyen lenne a világ tanító nélkül s ha a tanító nem lenne de

mokrata Krisztus szellemében?
Páter Jenő.

Vegyes közlemények.
Neveléstörténelem.

M olnár Oszkár állami tanítóképzö-intézeti igazgató a tanító- és 
tanítónőképző-intézetek V. osztálya számára, valamint a tanítói to 
vábbképzés céljaira ír ta  ezt a segédkönyvet és egyházi főhatóságunk 
az evang. tanító- és tanítóképző-intézetekben használatra  engedé
lyezte. Már ez a tény maga is a könyvnek jelessége, protestáns szel
leme és tudományos értéke mellett bizonyít. Nem bőbeszédű, minden
ben a lényegre törekszik. Stílusa, magyarsága szinte kellemes olvas
mánnyá varázsolják, a szakszerűség tekintetében is pompás tanköny
vet. Nincs benne semmi nagyképűsködés, —  kerül minden fölösleges 
kitérést és szigorúan a tárgy á lta l meghatározott keretek között mo
zog. Mint igazi hisztérikus a nevelés történetének első jelentkező 
mozzanaitól, a fejlődés vonalán végig vezet bennünket a legújabb 
kor, legújabb jelenségeihez. A  görög és római nevelés, a középkori 
iskolázás, a keresztény világfelfogás pedagógiai jelentősége, Krisztus 
mint nevelő és tanító, a középkori iskola tanítási anyaga, a középkori 
iskolázás intézményei, a lovagi nevelés, a városi iskolák, scholasztika 
és egyetemek az ő leírásában plasztikus képsorozattá válnak. Be
hatóan foglalkozik hazánk középkori iskolázásával, a renaissance 
iskclaügyével, rávilágít a reformáció átalakító hatására, bemutatja 
Luthert mint pedagógust, a reformáció döntő befolyását különösen a 
népoktatás a lakulására. Megismerjük a reformáció középiskoláit, az 
ellenreformáció iskclaügyét, a reformáció és ellenreformáció iskola- 
ügyét hazánkban, a pedagógiai reálizmust, a pedagógiai naturálizmust 
és a 18. és 19. század iskolaszervezőit. A  legújabb kornak szánt fe
jezete tarta lm ilag igen gazdag. H erbart  jelentőségének, életének, 
írói tevékenységének, pszichológiájának, erkölcstanának, rendszeré
nek, hatásának  több oldalt szentel. H erbart  tanítványait, Zillert és 
Rein Vilmost is bemutatja . A minden tekintetben kitünően megírt 
könyvnek negyedik fejezetébe összesürített anyagát, a neveléstudo
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mány mai irányait: a morálpedagógiát, a személyiség pedagógiáját, a 
szociális pedagógiát, állampolgári nevelést, nemzetnevelést, pedagó
giai naturálizmust, a kísérleti pedagógiát és gyermektanulmányt vi
lágos és könnyen áttekinthető m ódjáért  is külön ki kell emelnünk. 
Nagyon helyén való az ötödik fejezetben az oktatási intézmények 
összefoglaló története.

A könyv ára  6 pengő. Beszerzésre minden szakkönyvtárnak me
legen ajánljuk.

A  helyesírás és nyelvi magyarázatok új tanítási módszere mesékkel.  
í r ta :  Dezső Lipót, kir. tanfelügyelő.

Az új tantervben a nyelvtan nem szerepel mint elméleti tárgy. 
Ehelyett van a helyesírás tanításával összekapcsolt ,,nyelvi m agya
rázat". A  gyermek által is észrevett nyelvi jelenségeket könnyedén, 
röviden és érthetően megmagyarázzuk és okát adjuk  annak, hogy a 
tapasz ta l t  jelenségek miként jelentkeztek. A  tanterv  tehát nem kí
ván ja  azt, hogy a nyelvi m agyarázatokat kiküszöböljük, hanem meg
követeli, hogy olyan módszert, fogást ta lá ljon  ki a tanító, amellyel a 
gyermeknek e téren  is megnyilatkozó kérdéseire a kielégítő m agya
rázatot könnyű módon m egadhatja  úgy, hogy nyelvtani szabályt, é r 
telmezést, meghatározást egyáltalában ne közöljön. Ez természetesen 
sokkal nehezebbnek látszik, mint a nyelvtani szabályoknak szóról- 
szóra való bemléztetése.

Dezső Lipót ezen nagy pedagógiai érzékkel és avatottsággal meg
írt könyvében a feltétlenül szükséges nyelvi magyarázatoknak a ta n 
terv szellemében leendő könnyű, játékos tanítási módszerét ismerteti 
és ezzel a tanító m unkájá t megkönnyíti. A  játék, foglalkozás és mese 
a gyermek élete. Szerző ezekkel kapcsolta össze rendkívül szellemes, 
ügyes és könnyen elsajátítható módon a szükséges nyelvi m agyará
zatok ismertetését és ezen ismertetések elsajá tí tásá t játszóvá és köny- 
nyüvé tette.

Sokan talán meglepetéssel fogadják szerzőnek azt a kijelentését, 
hogy mese keretében és a gyermek ösztönös foglalkozási vágyának 
kielégítésével lehet a száraz, nyelvtani szabályokat tanítani. De a 
kételkedők csak lapozgassák figyelemmel e könyvet és csakham ar 
meg fognak arról győződni, hogy nagyon is lehet. A  mese bájával 
rávezeti a gyermeket, hogv a nyelvtan nem labirintus, nem útvesztő, 
hanem kedves, rokonszenves érdekességet keltő hely, amelyet később 
önmagától is szívesen felkeres s örömest igyekszik megismerkedni 
annak  minden zúgával.

Ez a könyv egyébként a szerző két szedőfüzetének használatához 
nyújt  részletes utasítást.

Midőn kartársaink figyelmét e jeles műre felhívjuk, Dezső Lipót 
kitünően bevált módszerének alkalm azását melegen ajánljuk. Töre t
len utakon jár és a homályból kivezet mosolygós, napsugaras tá jakra ,

A  könyv szerzőnél rendelhető meg Szombathelyen. Ára 3 pengő.
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A z  Ágostai Hitvallásnak 400 éves emlékünnepe.

Augsburg városa lázasan készül annak a napnak megünneplésére, 
amelyen 400 évvel ezelőtt, falain belül, az Ágostai Hitvallást fel
olvasták. Fo lyam atban vannak a leggondosabb előkészületek, hogy 
méltó kereteket nyerjen  a világra szóló hatalmas ünnep. Az egész 
világ evangélikus egyházai képviseltetik magukat e napon Augsburg- 
ban. Egész sora az egyházi szövetségeknek ta r t ja  majd akkor gyű
léseit ott. Nyilvános nagygyűléseken a legkiválóbb szónokok m élta t
ják m ajd  a nap jelentőségét. Augsburg városa ugyanakkor a világ 
minden tá jékáról odazarándokolt vendégseregnek egy nagyszabású re 
formáció- és renaisszance-kiállítást fog bemutatni. Ugyancsak akkor 
egy nemes és népies ünnepi játékban elevenítik fel, igen szemléletes 
módon, 1530-nak nagy eseményeit. A tudományos és népies röpira- 
toknak egész sorozata foglalkozik majd az emlékünnepnek messze 
kiható jelentőségével, Augsburg áll majd a világérdeklődés központ
jában 1930-ban. Kerek 80 millió <ynber vallja  magát ágostai hitvallá
súnak, ugyanannyi lelkesen dobogó szívnek verését érzi majd akkor 
ez a lutheránus Mekka.

Ennek a grandiózus emlékünnepségnek programúi ját a követke
zőkben adjuk:

1930. évi június 14— 17-ig: A  gyermekistentisztelet és vasárnapi 
iskolák birodalmi szövetségének ülései.

Június 18— 25-ig: A  német evangélikus egyházszövetségnek és 
albizottságainak tanácskozásai.

Június 21-én az Augsburgi evang. Madngalegyesiiletnek éneke 
a ,,Barfíisserkirche“-ben.

Ugyanakkor 8 órakor este előadásra kerül Schieder lelkésznek 
vallásos ünnepi színdarabja  ,,Für Glaube und Freiheit ' (Hitért és 
szabadságért) .

9 órakor az evangélikus St. Ulrich-templom előtt 900 harsonás 
az evang. egyházi zeneirodalom gyöngyeit mutatja  be.

Június 22-én: Történelmi felvonulás Augsburg egyházi múltjából 
(Luther, Melanchthon, V. Károly, az Ágostai Hitvallás felolvasása, az 
augsburgi interim 1548-ban, az augsburgi vallásbéke 1555-ben, a 30 
éves háború, az ellenreformáció Augsburgban, Gusztáv Adolf Augs- 
burgban, a salzburgi emigránsok Augsburgban, Urlsperger Sámuel stb.)

Közben az összes templomokban ünnepi istentiszteletek, ének
karok, harsonások közreműködésével.

Június 23-án: A  bajorországi evang. egyház keresztény művésze
tének egyesülete ta r t  gyűlést (szaktudományos és népies e lőadásokkal) .

Június 24-én: A  bajor egyháztörténelmi egyesületnek gyűlése. 
Előadások: Az Ágostai Hitvallás-nak jelentősége theclógiai és a szel
lem történelmi fejlődésének szempontjából.

Június 24-én: Esti istentisztelet, mint bevezetés az emléknap 
ünnepségéhez.
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Június 25-én; Az Ágostai Hitvallás á tadásának  emléknapja. Ün
nepi aktus a ,,Barfüsserkirche“-ben.

Azután szünet szeptember 21~ig. E napon nagy ifjúsági vasárnap.
Szeptember 22— 26-ig: Lutheránus Hét. Az Általános Evangéli

kus Luther-konferenciának megtartása, a németországi énekkarok, a 
ba jor  evang. iskclaegyesület és a németbirodalmi evang. vasárnapi 
szövetségnek tanácskozásai is beleilleszkednek a nagy ünnepi prog
ramúiba.

Ez a világra szóló, 80 millió hívőnek bizonyára erőforrásul szol
gáló augsburgi ünnepsorozat, az evangélikus egyház tagjait üjabb hit
tel, dagadó reménységgel fogja megtölteni. Boldog, ki m ajd  részt- 
vehet ezen ünnepségeken és megedződhetik e lelki acélfürdőben!

*

Szabó Antal.  Ismét egy derék bajtársunk  dőlt ki az élők sorá
ból. Szabó Antal, volt magyargencsi tanító, halt meg folyó évi február 
14-én, életének 69. évében. Igen lelkiismeretes, buzgó tanító volt és 
nemzedékeket nevelt igaz istenfélelemben és hazaszeretetben egyhá
zunknak és nemzetünknek. Szerénységéért, szívjóságáért, becsületes 
gondolkcdásáért mindenki szerette. Mint nyugdíjas nyolc év óta élt 
Pápán  családjával együtt. Itt is megbecsülték. M egválasztották presby- 
ternek és mint ilyen vallásos lelkületével követendő pédát mutato tt a 
gyülekezet híveinek. Temetésén a részvevő közönségnek nagy tömege 
jelent meg; kartársa i is számosán kísérték el örök nyugvóhelyére. A 
presbyterium testületileg vett részt és hálá ja  jeléül a rava ta lra  szép 
koszorút helyezett. Schöck Gyula pápai lelkész megható beszédet 
mondott. —  Csendes legyen elköltözött tá rsunknak síri nyugodalmai

A  Tolna-Baranya-Somogyi Evang. Tanítóegyesület tagjainak szíves
figyelmébe.

Egyesületi pénztárunk a különféle tagdíjakat egy összegben szedi 
és fizeti különféle helyekre. így tehát az ,,Eötvös-alap“ javára  szol
gáló tagdíja t  is a mi egyesületi pénztárunk  rendezi. A  szokásos fel
szólításokra tehát senki sem reagáljon, mert minden rendben be van 
fizetve azen tagek részéről is, akik esetleg nálunk há tra lékban  volná
nak. Felesleges tehát bárkihez ez ügyben egy sort is írni.

Ezútta l is kérem kedves kartársaimat, hogy az esetleges h á t ra 
lékokat fizessék be, aki pedig teheti, küldje  be a folyó évre járó tag
d íja t  is,

A  „Mecsekvidék“ tavaszi értekezlete valószínűleg május hóban 
lesz Nagyhajmáson,

M a j o s ,  1930. február 25.
Tanítótestvéri szeretettel

Griszhaber Endre Henrik, elnök.



Kedves Öcsém! Talán  jobban érdekelne, ha egyelőre csak anyagi 
helyzetünk bajairól, kilátásairól írnék?!

Szó sincs róla, e bajok sajognak legfájóbban, ezek keserítik napi 
gondjainkat legjobban. Nyugodjunk bele. Ügyünk jól áll, hiszen már 
az Ígéreteknél tartunk, azért csak dolgozzunk a régi lelkesük oda
adással tcvább. Osztogassuk bőven, bővebben, mint eddig azokat a 
szellemi javakat, melyekért oly sok hálátlanság és méltatlanság a 
viszonzás. Fussuk meg rövid utunkat a cél felé kitartással. Ha mi 
nem is, unokáink m ajd  csak célba őrnek.

Bármily mostoha sorsunk, hálá tlan  hozzánk a világ, bármily ron
gyosak és szegények vagyunk is, a legszebb, a legszentebb cél a 
mienk! M indent megtagadhatnak, de ezt el nem disputálhatják  tőlünk.

Ha korunk társada lm ában  nem is jelölnek ki számunkra a tüdő
sek valami hízelgő helyet, ha nincs is helyünk a vadásztársaságok 
könnyű kalandjaiban, ha —  egyéb közlekedési alkalmatosság híjján  
—  az a szegény tanyai testvérünk ,,borbélylegény m ód já ra“ kerék
páron kénytelen is a legközelebbi gócpontba egy-egy eszmecserére 
utazni, a cél mégis változatlan marad, a mienk marad jó magyar né
pünk ku ltú rá jának  a nyugati népek ku ltú rá ja  színvonalára (vagy fö
léje) emelése, Vagy, ha jobban tetszik, inkább népünk kultúrá jának  
a kor gazdasági és szellemi követelményeinek megfelelő magaslatára 
emelése.

Önkéntelenül is az a kérdés merül fel, hogy az adott viszonyok, 
tantervűnk, népektatásügyünk mai berendezése alkalmasak-e a cél 
elérésére?

Tagadhatatlan , hogy tantervűnk igazi remekmű, minden porciká- 
jában tökéletes egész. Minden intenciója nemes, átfogó, az élet min
den m ozzanatára  k iterjedő figyelemmel megszerkesztett alkotás. — 
Méltó a nagy idők nagy emberei alkotásaihoz.

Ne feledjük azendan, hogy ha mi népünk ku ltú rá já t  a jelzett n í
vóra akarjuk  emelni, akkor első és elengedhetetlen feladatunk, né
pünk psychejének alapos megismerése és megváltoztatása. Meg kell 
előbb alaposan ismernünk a néplélek Jánus-arcát.  Eddig csak az 
egyik arcct ismertük, ápoltuk és kendőztük. Azt, amelyik kifelé mo- 
solycg, a nagyvilág felé. A  túloldalit nem vettük még észre, nem is
mertük eddig. Az rejtve van a nagv világ elöl. Ez az arc komoran 
tekint egy előttünk még ismeretlen, sötét világba, a néplélek még fel
fedezetlen, ismeretlen kulturvílágába.

Ezt az arcot kell mielőbb felfedeznünk, megismernünk, hogy így 
felkészülve megalkothassuk a jövő félszázad tantervét s berendez
hessük új népoktatásügyünket.

Kutassuk hát és hozzuk felszínre népünk rejte tt  szellemi világát 
onnan, ahová mai didaktikai és pedagógiai rendszerünk hatóereje még 
nem ér el.

Bárhogy hadakozunk is iskolán kívül és iskolán belül fizikával, 
metafizikával, bármennyire h irdetjük az elemek szüntelen keveredd-
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sét, az atcmck örökös harcát, a mai alapon, általános tantervűnkkel 
scha nem lennénk képesek — hogy csak egyet említsek is — népünk 
babonás hitét megtörni, a babonát népünk leikéből kiölni.

Vagy azt hiszed talán, jó öcsém, hogy Könyves Kálmán óta való
ban ne lennének már boszorkányok, akik nyiltan hirdetik nemes kül
detésüket? És híveid között szép számmal, akik bennük és nekik 
hisznek?

Tévhit az, hogy csak szórványosan fordul elő babonás hitű 
magyar.

Néhány évvel ezelőtt Sashalomban még az intellektuellek is szép 
számmal képviselték magukat. Mit szóljunk akkor, ha népünk szel
leme hihetetlen mérvben át van itatva a babonától? Nagyobb m ér
tékben, mint azt sokan gondolnák. Sokszor kétségbeejtő szimptomái 
jelentkeznek a néplélek még ismeretlen világának.

Hiszed-e, hogy még sokan akadnak híveid között is, akik a bába
asszony és a javasasszony egészségügyi véleményét az orvosé fölé 
helyezik, akik az orvos rendelkezéseit is ezekkel b írá lta tják  felül, v e t
tetik el, vagy hagyatják  jóvá?

Tudod-e, hogy még sok magyar vérünk orvosságai között béka
nyál, zsírbakevert üvegper, ureum heminis, stercus canis is szerepel?

Elszomorodsz, ha egyszer tapasztalod, hogy küzdelmes tanítói 
munkásságod dacára olyanok is előfordulnak, mint alább következik.

Egy jómódú gazdát, feleségét és gyermekeit megmarja veszett 
kutyája . A  gazda eléggé intelligens, világjárt, tapaszta lt  ember. Rög
tön ki is ad ja  az ordrét: ,,Holnap utazunk a P as teurba!“

De mit gondolsz, kedves öcsém, mit csinál előbb? Elmegy egész 
családjával a nagy tekintélynek örvendő javasasszonyhoz a harm adik 
faluba. — Ami biztos, az mégis csak biztos. A  javasasszony mormo- 
gása, füstölgése is csak biztosabb ellenszer, mint a pesti professzorok 
ojtása! Hát még akkor, amikor az a vén ,,tudós“ a veszett kutya sző
rével füstölhet.

Ily szimptomáknak egész sorozatos gyűjteményét lehetne felvo
nultatni, annak igazolására és tanúságára, hogy népektatásügyünk 
ekéje még nem szánt elég mélyen. Nem szaggatja még fel azt a sok 
évszázados gyomot, ami a sok nemes csira között oly hatalm asan bu r
jánzik.

Olyannak látom tanügyi rendszerünket, mint mikor a gazda egy 
elhanyagolt ugart helytelenül akar termőfölddé tenni. Elődei m ulasz
tása  nyomán gaz és bozót ha talm asodott el földjén. F e jszét ragad, 
le taro lja  földjéről, ami nem oda való. Kár, hogy nem gyökerestül 
ír t ja  ki mindazt, amit a föld felett levág fejszéje, mert az így o t t
hagyott sok csonk, tövis később boszúlja meg magát. Az ugart nagy 
fáradsággal be takar ja  ráhordott, finom termőfölddel, elsimítja szé
pen, elboronálja, hogy a szép, nemesített maggal elvethesse.

M ár vetés közben gyakran ráhág egy-egy otthagyott szúró tövisre, 
csonkra. Még keserűbb csalódása, mikor később gyönyörködni sze
retne a szép vetésben, amikor a bozót és gyom újra, e rő teljesen ütötte  
fel fejét, elnyomva a vetést is.
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Népcktatásügyünk egy új korszakának kell eljönnie, hogy népünk 
ku ltú rá já t  gyökeresen megreformálhassuk s a kívánt nívóra fel - 
vihessük.

Látom lelki szemeimmel ez új korszak tanítóját, főiskolai képe
sítéssel. Kész lélekbúvár, aki egy-kettőre á t lá t ja  népe szellemi vilá
gának legrejtettebb zúgát is. Nem küzd anyagi gondokkal. Minden 
gondolatát, minden idejét h ivatásának szentelheti.

Látom az új iskolát is, nyolc osztállyal. Nem általános tanterv 
szerint folyik benne a tanítás. A  tanító, kutatásai alapján, maga á l 
lapítja  meg a helyi viszonyokhoz alkalmazott tantervet, mert az új 
idők tan ító ja  a tanügynek nemcsak végrehajtó szerve, hanem irányí
tója is lesz bizonyos mértékben. Miért ne? Az orvos nem saját be
lá tása  szerint és felelőssége tudatában  gyógyítja-e a beteget?

Hogy is lehetne a jövő iskolájában ugyanazon tanterv szerint 
tanítani m indenütt?  Az egyik vidéken kulturáltabb a nép, máshol 
kevésbé, az egyiknek ilyen, a másiknak más fogyatékosságai vannak, 
úgyhogy a jövő iskolájának ilyen szempontok szerint kell módosíta
nia, alakítania a vezértantervet és a tananyag beosztását.

Ezek volnának röviden összefoglalt, szerény elgondolásaim az 
eljövendő iskoláról.

A zt mondotta egy hadvezér, hogy a háborúhoz pénz, pénz és 
pénz kell. Kérdem, a népoktatás nem h ad jára t-e?  Örökös harc, ke
serves küzdelem a tudatlanság ellen. Ehhez is pénz kell és rende
zett gazdasági viszonyok.

Szép a kultúra, de csak gazdaságilag rendezett viszonyok között 
élő népre illik. Nyomorban tengődőre nem, mint ahogy a nyomor sem 
illik a művelt emberhez!

Kedves öcsém, mi már aligha érjük meg népoktatásügyünk új 
ha jnalá t .  Mire az felvirrad, régen a cherubok és szeráfok danájá t 
hallgatjuk. —  De addig is tennünk kell valamit.

Az á tm enetet kell előkészítenünk. Népünk gazdasági viszonyait 
kell rendeznünk, mert enélkül a jövő ha jna la  nem pirkadhat.

Az állam egymaga nem lesz képes tanügyünk új korszakát meg
teremteni. Népünk áldozatkészségére éppen olyan szükség lesz majd, 
mint szükség volt a nagy háborúban (hadikölcsön, stb.).

Ehhez pedig előbb népünket kell fizetőképessé tennünk. Llidd 
el, hogy erre is mi tanítók vagyunk predesztinálva. És e munkához 
már most kell hozzáfognunk.

H a érdekel, hogy ezen a téren  mit tehetnél szeretett híveid é r 
dekében, legközelebb örömest közlöm veled tennivalódat.

Szerető bátyád:
M a g y a r k é r . Reichel Lajos.
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Kontra
a (K v— Nv) : Kf =  D : R c ímű cikknek.

Mikor a szolid kártyajá tékban  valaki merész bemondásokat kí
sérel meg, várha tja  s rendszerint meg is kap ja  a kontrát.

Reichel Lajosnak az ,,Evangélikus Népiskola“ f, évi január havi 
számában (Kv— Nv) : Kf =  D : R című szellemes, de tú lzott cikke 
nem m aradhat határozott hangú cáfolat nélkül.

A  jelzett cikk tarta lm a az, hogy a magyar nép konzervatizmusa 
a kultúrának, a demokráciának s a reviziónak is kerékkötője. Ezen
kívül ez a konzervatizmus a magyar nép egészségi és gazdasági viszo
nyaira káros és hátrányos befolyással van.

Abban megegyezünk, hogy kultúrfölényre, demokráciára s főleg 
a revízióra törekednünk kell s a közegészség és közgazdaság ügyét 
az egész vonalon elő kell mozdítanunk.

A demokráciára való törekvést egyenlőre ki is kapcsolhatjuk, 
mert ez a törekvés a politikai viszonyokkal szoros összefüggésben 
van. Sajnos, ma sokan vannak, akik a demokráciánál célravezetőbb
nek hiszik a fél-, ál- vagy nyilt diktatúrát. Megtéveszti őket egy ma 
élő nagy diktátor óriási sikere. Elfelejtik, hogy a magyar ta la jon a 
d iktatúra  fája alig teremne értékes gyümölcsöket.

A  revíziótól még jókora távolság választ el bennünket s bizony - 
nyal a kultúrfölény egyik, de csak egyik eszköz a revízió diadalra- 
ju tta tására .

Most már az a kérdés, hogy a falu kultúrfölényét hogyan emel
jük? Semmiesetre sem az ősi tradíciók megszüntetésével, sőt még a 
népies viseletek megszüntetésével sem.

A  régi magyar szokások s a népies viselet a magyar fa jnak jel
legzetes vonása, hatalm as ereje és kimagasló erénye.

Ahol kivesznek a régi szokások s az új divat háttérbe szorítja 
a népies viseletét, ott pusztul a magyar erkölcs s nem kultúrfölény 
az eredmény, hanem hitben erkölcsben való sűlyedés.

De ha igaza volna is Reichel Lajosnak, turáni lelkesedéssel ki
jelentem, hogy a magyar fa jta  tradícióit s a népies viseletéit nem 
adnám  oda Németország kultúrfölényéért és az Egyesült Államok 
gazdagságáért.

De nincs igaza Reichel Lajosnak, halljuk  csak mit hangoztat 
Berzsenyi Dániel ,,A m agyarokhoz“ című fenséges ódájában:

' ,,Mi a magyar most? rút Sybarita váz,
Letépte fényes nemzeti bélyegét,
S hazája  feldúlt védfalából 
R ak palotát  heverő-helyének;
S nyelvét megúnván, rút idegent cserélt,
A  nemzet önleikét tapodja;
Gyermeki báb puha szive tárgya.“

A tradíciókhoz, népviselethez nagy erők, fényes erények fűződ
nek.A konzervatizmus kigúnyolása s hirtelen való eltörlése sötétségbe 
való ugrást jelent. Angliában, a konzervatizmus hazájában  a közélet
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nem egy terén ósdi, m ajdnem  nevetséges nemzeti szokások ura lkod
nak s Angliában mégis van kultúríölény.

H a hazánkban széjjel tekintünk, azt tapasztalhatjuk, hogy amely 
vidék eldobta a régi tradíciókat s népies viseletét és a divat után 
szalad, az a vidék nem áll szilárdan a kultúríölény magaslatán, 
hanem erkölcsi és gazdasági lejtőre kerül hamarosan.

Reichel Lajos nagyon merész á llítást kockáztat meg, midőn foly
tatólagosan azt vitatja, hogy a divatos férfi- és női ruhaviselet gazda
ságilag olcsóbb. Hát persze kevesebb ruhakelme kell a divatos női 
ruhákhoz, csak több harisnya s a divatos nőknek több száj-, a rc 
pirosító s púder kell, nem is említve a kéthetenként ismétlődő költ
séges hajbodorításokat. Ma a drogériák száma ijesztő mértékben 
szaporodik s mind megél a divatból. Aztán ne feledjük el, hogy a 
divat folyton változik s aki a divattal halad, annak minden évszakban 
nagyon meg kell nyitni az erszényét. A  divat egy moloch, amelyet 
nem lehet kielégíteni.

Még furcsább Reichel Lajosnak azcn érvelése, hogy a divatos 
ruha egészségesebb a népies viseletnél. Nyáron ta lán?  de télen az 
ellenkezője az igaz. Ajánlom  a cikkírónak kérdezzen meg töb orvost 
s azok m ajd  megmondják, hogy a selyemharisnyába bú jta to tt leá
nyok lábai mily nagy arányszám ban vannak kitéve a csúz és köszvény 
veszedelmének. A  félig födetlen váll és mell hány leányt fektetett 
betegágyba és korai sírgödörbe.

Azért  a nép kultúrfölényének az emelését mozdítsa elő a tanító, 
az iskolában és az iskolán kívül teljes erejével, de a régi tradíciókat 
és népies viseletét tartsa tiszteletben, mert ezek nem akadályai a 
kultúrfölénynek s ezeknek a megsemmisítése több kárt  okoz, mint 
hasznot.

A magyar fajta  addig lesz erős, erkölcsös, kultúríölény elérésére 
s revízió kivívására alkalmas, amig magyar m arad nyelvében, trad í
cióiban, gcndclkcdásm ódjában, dalában, viseletében és ruházatában. 
Nyelvében él a nemzet, de tradícióiban és ruházatában is. M agyar
talan, nemzetietlen kultúrfölényre nincs szükségünk!

Reichel Lajos népviselet eltüntetésére irányuló okoskodását a 
magyar fajta, a magyar kultúra, a magyar demokrácia, am agyar jövő 
s magyar revizíó érdekében leghatározottabban helvtelenítem.

A tradíciókhoz ragaszkodó ősök előtt hajoljunk meg tisztelettel, 
emlékezve Tompa Mihálynak ezen szavaira:

,,S fájhat, ha dőlnek a bérc ősi fái,
Ha pusztulnak s enyésznek a nagyok,
Lehetne tán sokat szemökre hányni,
Ha fényes tettük is nem volna sok!
Kevéssel volt bűnöknél több erényük,
Mely az apákról a fiúkra szállt;
De annyiszor ez a kevés, — ha vész jött, —
Nem engedé elveszni a h azá t!“

Szentantalfai Nagy Lajos, 
zalai esperes.
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Szerkesztői üzenetek.
Azok a kedves kartársak, akik az idén is igénybe veszik üdülőnket, már 

most jelentkezhetnek. Ez azért is tanácsos, mert olyan beutalást és beosztást 
kaphatnak most, amely nekik legkellemesebb. Egyben felkérjük a kedves kartár
sakat, hivják fel mindazon ismerőseiknek figyelmét üdülőnkre, akik a nyár egy 
részét a Balaton mellett óhajtják tölteni. Férőhelyünk annyi van, hogy más ven
dégeket is kényelmesen elszállásolhatunk. Az ellátás úgy minőség, mint mennyi
ség tekintetében kifogástalan lesz és olcsóság tekintetében sem lesz panasz. — 
Választmányunk az árakat április 14-én tartandó ülésén állapítja meg. Lapunk 
legközelebbi száma hozza majd az erre vonatkozó tudnivalókat.

Hoffmann Samu és Hildebrand Miksa. Az igazgatói címmel 
történt kitiintetéstekhez szívből gratulálok. Viseljétek a címet sok jó egészséggel 
még számos éven át! Szeretettel gondol rátok veterán testvértek!

Marcalgergelyi. Az előfizetés f. évi június 30-ig, vagyis az első fél
évre szól.

Kovács István. Valóban nagyon hálásak lehetünk dr. Szelényi Ödön 
egyetemi magántanár urnák lapunkban közzétett hatalmas tanulmányáért. A taní
tóságról ennyi szeretettel és jóindulattal nem Írtak még a rajtunk kívül álló 
érdekeltségek. Az igazi tudós mélyen szántó elméje ott helyezi el a lámpást, 
ahonnan legjobban körültekinthetünk és mindent legjobban látuuk. Midőn a taní
tói karnak egész fejlődésvonalát szerető szemüvegén át nézve, bemutatja olvasó
inknak, egyúttal igazságot is szolgáltat nekünk. Mellénk áll és törekvéseinknek 
lelkes szószólójává lesz. Egy ilyen helyről jött és általános tiszteletet kiváltó 
megnyilatkozás mérföldekkel viszi előbbre ügyünket.

A tudós professzor nemcsak az evangélikus, hanem ezzel az ország taní
tóságának egyetemességét is a legnagyobb hálára kötelezte.

H. L. Minél többen törik rajta a fejüket, annál jobb. Tot sentetiae quot 
capita. Ügye igaz?

S. M. Ezzel is csak úgy vagyunk, mint a gyermek a szivárvánnyal. Ez 
az eset is megtanít arra, hogy a tapasztalatok iskolájában sohasem tesszük le 
az érettségit.

*

Nem szívesen teszem, de kénytelen vagyok ismételten fel
kérni a kedves kartársakat, hassanak Illetékes helyen oda, 
hogy az előfizetések végre kezeinkhez jussanak. Az Iskolák
nak jóval nagyobb fele eddig meg sem mozdult m ég!
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Tanító, amikor az állam élére kerül.
A  tanító sokoldalú képzettsége minden munkánál hasznot hoz 

az egész társadalomra, sót sokszor az egész emberiségre is. Hiszen 
a kor egyik legszeniálisabb ta lálmányát, a rádiót sem fedezhették 
volna fel, ha Graham Bell nem ta lá lja  fel a telefont, akiről pedig 
tudjuk, hogy tanító volt.

Vagy a póstabélyeg hasznos ötlete is sír Rowland Hill tanító  
nevéhez fűződik.

Ma a világtörténelem hangos egy tanító nevétől, ez az olaszok 
büszkesége: Bénító Mussolini. E szűk cikk keretében nem célom, 
hogy életra jzát ismertessem, az sem, hogy dicsőítsem, hanem egy
két ecsetvonással megfessem azt a  képet, melyről mindenki lá thatja , 
hogy a nép vezetésére hivatásánál fogva mennyire kell, hogy a tanító 
á lljon az élen.

Minden tanító tudja , hogy az államhatalom a néptömeg lelkében 
gyökeredzik. Ideális állam, ideálisan gondolkodó nép lelkében fo- 
ganhatik csak meg.

Mondom, ezzel minden tanító tisztában van, csak kevés volt és 
van abban a helyzetben, hogy ennek hangot tudjon adni,

Mussolini, amint a sors nemzete élére állította, főprogrammpont- 
jául a tömegnevelés azon irányát vette, mely e l ju t ta t ja  a legkisebb 
falú lakóihoz is azt a kultúrát, melynek fenntartói ugyan a tömegek 
voltak, de annak emlőin a kiváltságosak szopogattak,

Mussolini nagy pedagógiai a lkotása a: D o p o l a v o r o .  T a lán  
magyarul ez a szó fejezné ki legjobban: kötelező önnevelés.

A  Dopolavoro belenevel két dolgot az olasz állampolgárok le i
kébe:

1. Minden olasz állampolgárnak j o g a  van az élet örömeihez 
akkor, amidőn végzi az élet- és államfenntartó  m unkáját.

2. Minden olasz polgár a nemzet katonája , tehát k ö t e l e s 
s é g e  testét, lelkét művelni, c sa lád já t  abban a tuda tban  nevelni, 
hogy az a haza, a nemzet tu la jdona.

A  jog szélesítése mellett tehát a kötelességet is tágította. Bele
nevelte a tömegekbe, hogy a tudás fejlesztése, a test erősítése nem
csak önmagunkkal szemben kötelesség, de kötelesség a hazával szem
ben is, mely viszont m egajándékozza a jogokkal.

Amit a különféle politikai pártok nem tudtak  megoldani, azt 
megoldotta a t a n í t ó !

Érthető is. Azok a kicsinyeskedés, a gyűlölködés pogácsáival 
töltötték meg utitarisznyáikat, ő, a tanító, hivatásának, elküldetésé- 
nek erejével,

Mussolini forradalm ár volt, aminthogy Luígi Settembrini m on
dotta  eme híressé vált szavaiban: ,,A katona, a pap és a tanító az
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főként, aki a forradalm at csinálja“, de az ő forradalmából nem üsz
kösen, sem tépetten, hanem testben erős, lélekben nemes, művelt, 
hazaszerető  nemzetként emelkedik ki népe.

Páter Jenő.

Szellemi beruházás.
Irta: Szende Ernő.

Divatos jelszó ma, hogy minél kevesebbet költsön az állam adm i
nisztrációra, személyi kiadásokra, de annál többet beruházásra, in
vesztícióra. S ha most tárgyilagos szemmel kihalásszuk az igazságot, 
akkor látni fogjuk, hogy hát mi is tu la jdonképen a hasznot hajtó be
ruházás ?

Látjuk, ma rengeteget költenek útépítésre ; ami ma jó, azt hol
nap újból átépítik, hogy aztán egy-két év múlva újból megépítsék — 
az  autóknak ! M ert a szekerek döcöghetnek a jó öreg országutakon, 
vagy tengelyig süppedhetnek a nem országutakon, ki törődik ma az 
ekhós szekérrel ? Tehát az autós utak munkája, a földhordás, kőtö
rés, kubikus munka, cement, m akadám  stb. beruházás hasznos be ru 
házás, Simán suhannak a gépkocsik, sok munkás talál kenyeret, még 
többet keres a vállalkozó, a gyáros.

Hasznos beruházás, ha állami pénzen bankot, részvénytársasá
got, vagy bukott tőzsdést ta lpra  állítanak, mert az újból életre kel és 
sok pártfogoltat el lehet itt helyezni és sok állami nyugdíjas, kettős 
fizetéssel valahogy csak eléldegél.

Csak a szellemi beruházásra  gondolnak kevesen. Pedig az is hoz 
sok közvetlen hasznot úgy az egyesnek, mint a nemzet összeségének. 
A  tanítókról, tanárokról és lelkészekről van itt szó. Ezek munkáját 
nem lehet pusztán adminisztrációnak, kezelési munkának venni. Ők 
nem „adm inisz trá lják“ az iskolákat s nem „kezelik“ a népet, hanem, 
tanítják, oktatják, nevelik minden szépre és nemesre az ifjúságot s a 
lelkészek folytatják tovább. Tehát ők olyan produktiv anyagot k a la 
pálnak, amiből tudomány, műveltség, erkölcsiség, Isten és hazaszere
tet születik s ezáltal anyagi haszon is származik a nemzetre.

Tehát e hárem faktor m unkája  és hivatása hasznothozó beruhá
zás. S ha az, akkor az ő fizetésükre, iskolákra költött állami költség 
nem adminisztratív, nem személyi költség. Az iparos szakműveltsége, 
a földmíves többtermelése, a kereskedelem élelmessége elsősorban a 
tanítók, tnárok munkája. S az ő munkájuk kellőleg van honorálva ? 
E rre  felelni sem kell ! Ellenben a munka az gyarapodik, a teher nő, 
a  lé tfentartás gondjai idő előtt megőrlik, aláássák az egészséget.

Új tanterv, új tanítási, nevelési mód, egész új k ö zo k ta tás i 'rend 
szer bontogatja a szárnyát, mely lassan-lassan átgyúrja  eddigi köz- 
oki atásügyiinket s ezen reformok minden súlyát mi érezzük elsősor
ban s a jövőben még súlyosabb feladatok fognak ránk hárulni. S 
amikor a tanulók túlterheltségén akarnak könnyíteni, az is új tú l te r 
heltséget jelent nekünk. Mert a tantervet nem elég papíron megcsí-
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régi metódust sutba kell dobni, új mértéket, beosztást kell készíteni. 
A z életnek kell nevelni ! Nemcsak tantárgyakkal kell birkózni, hanem 
rosszul nevelt gyerekekkel is kell bánni, ezek jellemével, nevelésé
vel is kell törődni. S hasztalan a tanító, a taná r  munkája, ha azt a 
szülő rosszakaratból, vagy nemtörődömségből semmibe sem veszi, 
sokszor ron tja  is. Ma már az egyetemi tanár sem ,,e lőad“, de nevelnie 
is kell, különben elzülllik az ifjú. Tüntetésből, sportolásból in te l
ligens nemzedék sohsem lesz ; abból becsületesen élni nem lehet. 
Tehát nemcsak tantárgyból áll az élet, hanem sok más egyébből is. 
És ezt a sok egyebet mégis be kell szorítani a tan tárgyak  közé s fel 
kell használni minden praktikus tudást, fogást, hogy a műveltséggel 
karöltve haladhasson a nevelés. Tanítva kell nevelni és nevelve ta 
nítani. Sok ügyesség, rátermettség, sck meglátás kell, hogy a tanulók 
egyéniségéhez simuljon a munkánk. Egész ember kell ide, akit ne 
aggasszon a gond, a holnapért való gyötrelem. Az elismerés ne sza
vakban, de tettekben mutatkozzék. Nincs szükség a halál utáni ,.ál
dásos emlékezetre“. Inkább egy falattal nagyobb kenyér kell az 
életben!

Hasznos beruházás tehát a szellemi beruházás. Reformminiszte
rünk el is ismeri azt és sck jóakara tta l  van irányunkban. Csak az a 
baj, a társadalom nem értékeli még eléggé s maga a törvényhozás is 
késik az elismeréssel és szellemi beruházás helyett más beruházá
sokra megy el sok kincs. Pedig a szellemi is van legalább oly értékű, 
mint sok egyéb más!

A néptanító az irodalomban.
Irta: dr. Szelényi Ödön.

A nagyobbra hivatott tehetséges ember, akinek mindenhez 
kell értenie és mindent megtanulnia, nem röstelli, hogy ily fél
reeső helyen a civilizáció pionírja legyen; nemcsak tanító, h a 
nem orvos, községi bíró, sőt egy ideig pap is, míg egy szintén a va
donba menekült kath. lelkész válla lja  az utóbbi hivatalt és őt minden 
•működésében támogatja. Az irat egy egész fejezete foglalkozik E rd 
mann és következéskép Rosegger pedagógiai nézeteivel, de ezek nin
csenek rendszerbe foglalva. Néhány szebb nézetet ideiktatunk : ,,A 
gyermek egy könyv, melyből olvasni és melybe írnunk kell. Közö
nyös szem nem vesz ra j tuk  észre semmit sem, de a szeretet oly je le
k e t  hoz napfényre, melyek meglepnek.“ —  ,,Az oktatás mondja  meg 
nekik, hogy milyen a világ a mi tapasz ta la tunk  szerint, a nevelés p e 
dig, hogyan kell a világgal szemközt á llamok,“ —  ,,Az a nevelő, aki
nek szíve és esze van, erősíteni fogja őket abban a látásukban, hogy 
minden nagy kívánatos és a jóra irányul,“ —  „Óvjuk a reggelenként 
harm atos virágbimbót, vagyis a gyermekszívet addig, ameddig csak 
lehet és minél későbben nyúljunk bele gondolkodása és tevékenysége 
körébe.“ — „Csak a szépről, jóról, nagyról ha l l janak .“ — „Nincs 
kifogásom a tudás ellen, de mégis jobb szeretem a bölcsességet, mely 
a szívből fakad .“ —  „Világbízalom és önbizalom a helyes gondolko
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dás és praktikus alkotás legtermékenyebb a lap ja .“ — „Az emberiség
ben mégis jó mag rejlik, nemzetségről nemzetségre érik a tökéletesség 
felé.“ —  És ezt a tanítót, miután a karácsony é jszaká ján  megvakulva 
bevárta  a halált, mindenki siratta, csak a pálinkafőzők nem . . . , mert 
az ő életének tarta lm a két szó: „lemondás és m egadás“ volt, — 
Valóban, A ndreas  Erdm ann hivatása magasztosságának felfogása és 
a neki szentelt önzetlen odaadás tekintetében a modern tanítóságnak 
eszményképe lehet!

Sok pedagógiai érzéket árul el és így természetesen a tanítói 
hivatal ügyeit is szóba keríti Anzengruber és Rosegger idősebb kor
társa, K e l l e r  Gottfried, a jeles svájci író (1819— 1890). Híres mü- 
vészregényében (Zöld Henrik), mely lényegileg az író sa já t  fejlő
désének költői rajza, sokszor esik szó az iskolai életről; különösen két 
dolgot Ítél el keményen az író: a káté tanítás t  és a szigorú iskolai fe
gyelmet, melynek következtében egy gyermeki csíny miatt őt is e l
távolították az iskolából és így magasabb műveltséget csak autodida- 
xis segítségével szerezhetett meg. Tanító is akad elég a műben —  
sajnos — nem a javából való. így pl. mikor a gyermek Henriknek a 
nagy P-t kellene megneveznie és ő gyermeki ügyefogyottságában 
,,Pumpernikli“-nek nevezi, tanító ja  addig ráncigálja a haját, hogy e l
állt a szeme-szája. Egy másik alkalommal leírja a felsőbb fokot, hol 
a főtanító a ka tedrán  trónol és segédjeivel mechanikusan végezteti 
dolgát, minden félórában más tárgyat vevén elő. Előfordul továbbá 
egy nyugalmazott tanító, özvegy ember, aki csekély vagyonkával ren 
delkezvén, csak leányának és tanulmányainak él és örül, ha tanult 
emberrel társalgást kezdhet. Ez a csöndes, nyájas ember jótékony 
hatást  gyakorol Henrikre. Futólag szerepel egy fiatal, 17 éves, víg 
tanítócska is, aki filozófusnak nevezteti magát, mivel a filozófia tö r
ténetében bizonyos jártasságot szerzett, de a rendszerek lényegét fur
csa hasonlataival felforgatja és hol az egyik, hol a másik filozófus 
elve szerint akar élni: így pl. a nőkkel szemben a cynikust játsza.

Végül szerepel egy elcsapott tanító (Gilgus Péter) is, aki az 
atheismus apostolságában tetszeleg magának és hol az egyik, hol a 
másik gazdag u ra t keresi fel ajánlóleveleivel és egy ideig vígan is él, 
míg csak részegeskedése és házsártoskodása miatt ki nem teszik. Is
mét más tanítói típus, de már gondosan kidolgozott jellemkép a lak 
jában lép elénk a „Die Leute von Se ldery la“ című elbeszélésgyüjte- 
mény: „Die missbrauchten Liebesbriefe“ című pompás novellájában 
Störteler Viktor jómódú üzletember irodalmi hajlamoknak hódol és 
feleségét, a bájos, természetes Gritlit érzelgős szerelmi levelezésre 
akar ja  bírni, hogy azután levelezésüket kiadhassa. A  természetes h a j 
lamú asszony képtelen bogaras ura sületlenségeire felelni és azért 
egy rajongó tanítót (Vilmost), aki különben is szerelmes belé, kér fel 
a válaszok megírására, de a dolog nyitját ő nem sejti. A  pompás 
ötlet (megjegyzendő, hogy Gritlí és Vilmos csak egyszer találkoznak) 
azonban rosszul sül el, S törteler felfedi az egész dolgot és emiatt a 
feleségétől elválik. Vilmosnak pedig a felsöbbsége nem tud ja  meg
bocsátani, hogy bele volt keverve ebbe az ügybe és azért két évre meg
fosztja hivatalától. Azonban Vilmos véletlenül összetalálkozik egy
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-selderylai polgárral, aki rábízza szőllejének és gazdaságának a gon
dozását. Vilmos pedig oly ügyesnek bizonyul a gazdaságban és oly 
szépen berendezi a kis vincellérházat, melyben lakik, hogy az emberek 
egyszerre más véleményre jutnak a valamikor ábrándos tanítóról és 
szinte búcsújárás folyik hozzá. Ő maga pedig ebben a munkában 
fokozatosan praktikus, céltudatos férfiúvá edződik. így lesz rá Gritli 
is figyelmessé és a két fiatal lélek egymásé lesz.

Mindezek az írók és tanítóalakok már elvezetnek a modern ta- 
nííóvilág küszöbéhez, melynek küzdelmei sokkal erőteljesebbek, drá- 
maiabbak, mint a régi világéi.

Főleg K e l l e r  Henrik ,,Unterlehrer S traub“ c. regénye (1908) 
és Otto E r n s t  ,,F lachsmann als Erz ieher“ -je (1902) említendők it
ten; de bár nem néptanítóról, hanem reálgimnáziumi tanárról van szó, 
előrebocsátjuk Max D r e y e r ,,Der P rcb ek an d id a t“ c. d rám ájá t  
(1899), mint amelyek mind a modern tudományos és pedagógiai el
veknek igyekszenek érvényt szerezni egy makacs, szűk látókörő fel
sőbbséggel szemben. Az utóbbi kettő eredeti, míg a regény lá tha tó 
lag Dreyer m unkájának a hatása  ala tt  álló Dreyer drám ájának  a hőse 
Dr. Fritz  Heitmann, problémája: szabad-e a tanárnak  az ifjúság előtt 
sa já t tudományos meggyőződését kifejezésre ju tta tn i?  Heitmann nem 
csak képzett ember, hanem lelkes pedagógus is, aki él-hal a h ivatá
sáért; fényes jövő is várna  reá, ha  megtudna alkudni. Mikor mint 
helyettes tanít, a legfelsőbb osztályban alkalcmszerűleg a darvíniz- 
musról tesz vallást. Ezt az egyházi (protestáns) felsőség nem akar ja  
tűrni és mivel az igazgató ennek uszályhordozója, Heitmannt pedig 
senki sem támogatja, sőt mindenki ellene fordul, a jövője forog koc
kán. Érthető tehát, ha egy p illanatra  megtántorcdik és megígéri az 
igazgatónak, hogy a múlt órán m ondottakat helyre fogja igazítani. 
De mikor oda áll az ifjúság elé, a tanári kar és az egyházi elnök je 
lenlétében, nem képes hazudni, hanem hitvallást tesz meggyőződésé
ről és felszólítja tanítványait, hogy ők se tagadják  meg soha meg
győződésüket. Persze, hogy nyomban elcsapják, család ja  nyomorba 
jut, menyasszonyát nem adják  hozzá. De ő mégsem keseredik el, 
mert tanítványai megjelennek a lakása előtt, hogy ragaszkodásukat 
kifejezzék és ezért megelégedve mondja: ,,Mégis csak adtam  nekik 
valamit!“ -— A tudomány szabadsága és az egyénítö oktatás k o rá 
ban kétségkívül jogosult, ha Dr. Heitmann szóváteszi a legfelsőbb 
osztály növendékei előtt a darvinizmus elméletét, de képzelhető olyan 
eset is, midőn a tanár  többet mond, mint amennyit a növendékek h e 
lyesen fel tudnak fogni; hogy pl. hypothéziseket tár föl előttük kész 
igazság gyanánt, vagy egy másik eset, amikor a bürokrácia vagy az 
egyházi hatóság (felekezeti iskolában) még azt a keveset is perhor- 
reszká lja  és ilyen dr. Heitmann esete, úgyhogy számára tényleg nin
csen más út, mint otthagyni az állását.

Hogy a világnézetek harca  azonban az elemi iskolába is befér
kőzzék, sokkal kevéslbé valószínű, pedig ez a tárgya az osztrák 
K e l l e r  regényének, melynek színhelye B é c s. Hőse K onrad Staub, 
a p ja  betegség miatt időelőtt nyugalmazott tanító és bizony rászorúl 
fia támogatására, kinek kinevezését nehezen várják. Azonban a sza 
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badelvű tanító összeütközésbe kerül Kleiber páter hitoktatóval, mert 
a szabad ész törvényét magyarázván azt állította, hogy csoda nincs. 
E rre  jön az első fegyelmi vizsgálat, melynek hatására  a kinevezésnél 
mellőzik. M ajd  ismét megbotránkozást kelt természettudományi ki
rándulásaival (akárcsak Dreyernél Heitmann), mikor egy alkalom
mal megmagyarázta a nemi életfolyamatokat növényeken és á l la to
kon, végre pedig közbotrányt okoz egy a népiskoláról írt kritikai 
könyvével. E rre  jön újabb fegyelmi vizsgálat, megrovás, egy külvá
rosi iskolához való áthelyezés, miután már elvesztette magánóráit és 
menyasszonyát, kit egy tisztán papi befolyással felemelt versenytársa 
vesz el,.

Ekkor, az utolsó pillanatban, mikor minden elveszettnek látszott, 
meghívják Streubot vezetőnek egy a haladó társadalom által létesí
tett  mintaískolához. Már jeleztük, hegy az elemi iskolában ilyenféle 
tudományos színvallás nem valószínű. Legalább az, amiért a hősnek 
kellemetlensége támad, nem 8-éves gyermekeknek való. De a szerző
nek főcéljának tekintette, Bécs város iskolai életébe bevilágítani, ahol 
a liberális és conservativ körök szabad és retrograd tanítóság közti 
küzdelmek napirenden vannak és ahol mint másutt, sokszor nem az 
érdem, hanem a politikai összeköttetések döntik el a carriére-ket. A 
főhősönn kívül egy csomó más tanító is lép elénk : a félénk és végre 
nyugalomba vcnúló igazgató, a csak magában dörmögő, de nyíltan 
föllépni nem merő, a törtető, megalkuvó és több más typus, akárcsak 
Dreyernél.

Nem két világnézet, hanem a régi és új paedagogia ütközik meg 
O t t o  E r n s t  zajos tetszést aratott, de kissé tendentiosus comédiá- 
jában : ,,F lachsm ann als E rzieher“ , melynek minden jelenete egy nép 
iskolában folyik le és melynek nincsenek oly lapsusai, mint Keller- 
nek, mert O. Ernst maga is tanító volt, Flachsmann, a fötanító, a ke
vés tudású, pedáns, léleknélkíili, csak a külszínre, a szabályra te 
kintő nevelő pretotypusa. Természetes, hogy az ilyen ember Flem- 
minget nem szenvedheti, aki maga csupa élénkség és önérzet, okta
tása  csupa erő és modernség. Érzi a főlényét és mindenkép bele akar 
kontárkodni az eljárásába, hogy az engedelmesség megtagadása ese
tén fegyelmit kérhessen ellene. Ennyiben célt is ér, csakhogy a fegy
ver visszafelé sül el ; a megjelent élesszemü közoktatásügyi tanácsos 
felismeri az ember igazi értékét, Flemminget teszi meg igazgatóvá, 
Flachsm annt pedig, kiről még az is kiderül, hegy csalással szerezte 
oklevelét, elcsapja. Az ellentétes jellem mellett egy sereg érdekes 
alakkal ismerkedünk meg. Flemming kartársai. Az igazgató barátja, 
Diercks, intrikus, jellemtelen ember, aki ugra tja  Flemminget és aztán 
beárulja, de végre mégis ra j ta  veszt. Weidenbaum, aki Flachsmann- 
nál is ostobább, mert főtörekvése, hogy tanítványai 45 foknyi szög 
alatt  ír janak, hogy a jelentkezésnél ujjókat ne tartsák  a fejmagasság 
fölé stb., egy kártyás tanító, aki másról nem is tud beszélni, azután 
két fiatal törekvő ember, akik a tanfelügyelő dicséretét is megnyerik, 
végül két tanítónő : a bájos Holm, Flemming menyasszonya, akin a 
gyermekek uralkodnak, nem ő rajtok  és az idősebb Betti Stürhahn, 
aki megveti a férfiakat, de nem áskálódik Flemming ellen, mert látja,
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hogy érti a dolgot. Kár, hogy a rendkívül élénk darabból helyenként 
túlságosan kirí a tendencia. O. Ernst a bureaukratia  ellen fordul, az 
egyformásítást, a tanítói egyéniség elnyomását tám ad ja  a legheveseb
ben. Ezért tapsoltak neki annyian. Érthető, hogy ezen nagy sikere 
u tán  is szívesen foglalkozott paedagógíaí kérdésekkel. így A s m u s  
S e m p e r  ,,Ju g en d lan d “ c. regényében saját é le tra jzát ad ja  és kedv
telve időzik az iskolai élet ra jzánál. Feltűnik előttünk a tanítók 
egész sora : a korlátolt eszü Rösing, az eleven Schulz, az igazságos, 
de dogmatikus Cremer stb., a német népiskola és tanítóképző sok
oldalú rajza, (az utóbbi a Semper der Jüngling c. kötetben), de az 
író a lapgcndcata  itt is : a mai iskolákat új a lapra  kell fektetni, több 
szabadságot, egyéniséget, szeretetet kell belevinni, mert jelenleg töb
bet tanulni az életben, mint az iskolában. Mindeddig jobbára tanító 
hősökkel találkoztunk, a tanítónőkről sokkal ritkábban esik szó, ak 
kor is mellékesen. így 0 .  Ernst darab ján  kívül Dreyernél is szerepel 
egy elemi iskolai tanítónő, a cimhős rckona, aki épúgy szenved a 
szabad kutatás elnyomása miatt, mint maga Heitmann.

Nem annyira pedagógiai tárgyú, hanem inkább korunk vallásos 
vívódását, keresését fejezi ki O. W  i t ts t r e 1 1 : ,,Der sechste T ag“ 
c. regénye. (1907) Az egésznek a keretet egy erdélyi szász tanítónő 
külső eseményekben szegény pályafutása  képezi, melyet ő maga mond 
el barátnéjához intézett leveleiben. Tehát a naplóregények sorába 
tartozik, mint Rosegger munkája  és álta lában Frenssen Hilligenleí c. 
híres regényének az ösztönzését m utatja . Problémája, hogy az ember 
fclytoncs önnevelés ú tján  Jézus segítségével eljut az ég közelébe. 
A  kezdő tanítónőt hidegen hagyja a népiskolai és szemináriumi ok ta
tás, mert semmi súlyt sem fektet az egyéni sajátosságokra. K edvetle
nül kezdi m unkájá t egy szász feluban, de lassan-lassan a gyermekek 
mégis megkedveltetik vele hivatását. M ajd  Darwin és Hackel tanaiba 
mélyedve és megismerkedve egy liberális lelkésszel megalkotják v a l
lásos alapon, de a hivatalos egyháztantól eltérő világnézetét, miért 
is állását ott kell hagynia. Látnivaló, hogy ez a minden ízében modern  
regényszemély a feminizmus törekvések hatásá t is magán viseli. Eny- 
nyiben új vonást csatol eddigi szemlénkhez.

Magyar hazánkban a modernül képesített tanítóság csak a leg
újabban eszmélt m agára és kezdte meg harcát tá rsadalm i m éltány
lásért. Ezzel a tanítói typussal azonban íróink még nem foglalkoz
nak, hanem inkább a múlt vagy közelmúlt tanítói nemzedékét vezetik 
elénk.

így B a k s a y  S á n d o r  a „Gyalogösvény“ egyik gyönyörű e l
beszélésében : „Jobb kezem “, a 48-as nagy időket eleveníti meg. Egy 
nemes család nagyrahívatott sarja, Dán Elek, ott hagy minden becs
vágyat, hogy kardot ragadjon a hazáért. Boldog napokban eljegyezte 
rokonának, György bácsinak a leányát Esztikét, de mikor a titáni 
harc vége közeledik, ő is súlyosan megsebesül és elveszti jobb k a r 
ját. Mivé legyen most : ügyvéd, tanár, pap nem lehet —  „ c s a  k “ ‘ 
néptanító, még pedig leánytanító, mivel „a leányi rend a maga isme
retes szelídségénél fogva lágyabb pásztorkodást is e l tű r“ . így kerül 
Sátcrvölgybe tanítónak és Esztikére gondolni sem mer, míg csak oda



104

nem hívják és kitűnik, hogy Esztike csak mcst szereti igazán, hogy 
rokkan t  és boldogan az övé lesz : az ő ,,édes jobb keze“ az iskolában 
is, amelynek életéből csak annyit látunk, hogy ott a szeretet honol.

S e b ő k  Z s í g m o n d :  ,,A kászonházi tan ító“ -ban (Bajcsányi de 
eadem és egyébb elbeszélések Budapest. 1899] 3 tanyai tanítót szere
peltet, a negyedik maga a házigazda. Az ásotthalmi kicsi arcú, fekete 
bajszú, sovány fiatalember volt, aki gavalérossan öltözködött. Ép az 
ellentéte a feketeháti : kis köpcös, ragyavert, barázdás arcú, e lhanya
golt öltözetű, nős, csak a leányának él, végre a kászcnhátí tanító sze
líd arcú, alázatos ember, aki cikornyásan beszél és boldog, hogy ta 
nú it  emberek körében lehet. Pedig éppen csak hogy evett valamit, 
azután  megindult nagy ú tjára ,  magánosságába. Ott él nyomorék gyer
mekével (felesége elhagyta) és évekig feléje se néz a városnak. A 
többi három kártyázik, ő meg már boldog, ha hallhatja  a hangjukat. 
Csak vázlat, amit Sebők ad, mégis belevilágít a tanyai tanítók árva 
életébe, hogy —  hogy nem igyekeznek erőt venni a lenyűgöző elha- 
gyatottságon . . . .

Egy tanítónő a középpontja  B r ó d y  S á n d o r  ,,A tanítónő“1 
című falusi életképének. A  magyar társadalom  egyik csúnya kinövése, 
a protekciórendszer ellen fordul, de ezt át meg á tha tja  a Bródyt 
annyira  jellemző erotizmus. Mindenki megkörnyékezi a faluba érkező 
szép fiatal Tóth F ló rá t  : a káplán, a szolgabíró, Nagy Pista, a nő
vadász, a parasztmilliomcsnak a fia. sőt még az öreg föúr is a szere
lemről beszél. Előre látható, hogy mi történik. A hány  férfi, mind 
ostromolja F ló rá t és mikor őket visszautasítja, ellenségeivé lesznek. 
Az egyetlen tanító, aki különben okleveles középiskolai tanár, de nem 
kapo tt  állást, gyönge ahhoz, hogy megvédje. A  fiatal Nagy persze a 
leghevesebb, a legerőszakcsabb, amikor pedig ő is visszautasításban 
részesül, éjjeli zenével hírbe hozza a leányt, akit erre távozásra szó
lít fel az ellenséges iskolaszék. Ekkor megjelenik Nagy, megkéri 
F ló ra  kezét, kierőszakolja, hogy gőgös szülei ugyanezt tegyék és 
F lóra  némi vonakodás u tán  az övé lesz. Nyilvánvaló, hogy szerelmi 
történet az egész, a magyar falusi iskola életéből nem tudunk meg 
semmit, az iskolával vonatkozásban levő eszmékről szó sincs.

A  magyar néptanítóról a legszebb és legértékesebb könyvet 
G á r d o n y i  G é z a  írta, aki tudvalévőén maga is falusi tanító volt 
a javából. ,,Az én falum“ , Egy tanító följegyzései. (1899— 1900) két 
kötete jellemző typusokat vonultatván föl, színes képet ad a falusi 
népről. Amit ad a magyar felusi és mezei életnek mczaikszerü ra jza  
egy éven át — tele értékes reflectiókkal, erkölcsi gondolatokkal, poe- 
tíkus természeti rajzokkal. E keretből természetesen a tanító sem 
hiányozhatik. Tekintélyes a lakja  a falunak, akit megbecsül mindenki, 
nemcsak a gyerekek, akiket tanít, hanem az öregek is, akiket szintén 
nevelni, vezetni igyekszik, bár kevesebb eredménnyel. Különösen a 
babona ellen vív valóságos szélmalomharcot. Szinte örökletes bűn ez, 
melyet a fiatal nemzedékben azonban már sikerrel küzd le. De ettől 
az egytől eltekintve, a szülők is kedvelik, szívesen látják, hallgatnak 
a  tanácsára  mikor egy festő a faluba vetődik, hiába kopogtat minde
nütt, senki sem akarja  megengedni, hogy a képét ,,megrontsák“, míg-
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csak a tanító a sajá t nyelvükön nem beszél velük. De legkedvesebbek 
a falusi népiskola lakói. Ott van a legjobb tanuló : a fekete szemii és 
hajú  Istenes Imre, ott a színtelen arcü, de élénk tekintetű Gál gye
rek, továbbá az uraság szöszke Dezső fia, aki úgy szeretne parasztfiú  
lenni, a csintalan Tóth Bandi stb. Előfordul egy pár  fegyelmi eset is. 
Marci új irkát és tollat vett ; mikor kiveszi a tintásüveg dugóját, 
Jancsi hirtelen fordultával meglöki, A  tinta persze kilottyan és Marci 
képen terem tette  Jancsit, ép mikor a tanító belépett, A  tanító a két 
bűnöst tanóra után ott tartotta , lelkűkre beszél és most Marci belátja , 
hegy igazságtalan volt Jancsival szemben. Meg kell csókolnia ott, 
ahcl megütötte és a két gyerek teljesen kibékülve együtt megy haza
felé, Mikor a faluba egy városi kisasszony érkezik, a tanítóval csak 
úgy foghegyről beszél eleinte, ez azonban tisztes hangon, de minden 
teketória nélkül megmondja a véleményét : ,,kell egy hidnak lenni, 
amely a parasztosztályt az úri osztállyal egybeköti. Ez a hid a n é p 
tanító, Az én foglalkozásom kedves nekem. Én a falumban minden 
szivén és leiken uralkodom. Ez nekem öröm. És gazdag is vagyok. 
Nem mintha vagyonom vagy nagy jövedelmem volna, hanem azért, 
mert amim van, abba bele tudok illeszkedni, anélkül, hogy összezsu
gorodnám“ . És nagy d iadala  neki, hogy az elkényeztetett  városi lány 
rövidesen megszereti a falut a maga jó embereivel és —  a tanító 
felesége lesz, íme, egészen más tanítói nemzedék is, mint a minőt 
cikkünk elején láttunk. És nem példázza-e Gárdonyi sorsa, aki egy
szerű falusi tanítóból független emberré, vidéki újságíróból pedig a 
magyar irodalom egyik elsőrendű regényírójává lett, a tanítóság föl- 
emelkedését ? A  vázolt regények és drám ák a lap ján  láttuk, hogy az 
utolsó évszáz a la tt  jelentős ha ladás t ért ugyan el a tnító társadalm i 
helyzete, de hivatása igazi jelentőségét még ma is csak kevesen k é 
pesek fölismerni. Milyen megszégyenítő, arcpiritó volt az a bánás
mód, melyben sokáig az úri osztály részéről részesült. Milyen lealázó 
volt helyzete sokszor pap jával szemben, aki elárendeltjének, inasá
nak tekintette — tisztelet a kivételeknek ! Bizony, az a harc és ellen
tét, mely ami cikkünkben is többször felmerült, pap  és tanító közt, 
nem költött dolog, hanem sok esetben az életből van véve, különben 
nem hangzanának még ma is el éles kifakadások, a papok, mint a  
.Janitok örök riválisai“ ellen ! Pedig, ha a pap és tanító békés egyet
értésben, karöltve működnek együtt, szinte k iszám íthatatlan  közös 
m unkájuk eredménye volta ! E rre  is volt pé lda  bőven jelen tanu lm á
nyunkban, mikor is láttuk, hogy a tanító nem is csak az ő tulaj don- 
képeni műhelyében, az iskolában, hanem az iskolán kívül is gazda
sági, egészségügyi, népművelési ügyekben fejthet ki áldásos, irányító 
tevékenységet, ha ember a talpán. A  pap és a tanító viszonyának a 
tisztázását mind a kettőt egyenlőrangú m unkatársnak nyilvánítását 
hangosan követeli a modern világnézet. És amint nem lehet cselédje 
a papnak, úgy nem lehet többé önállótlan szolgája az egyháznak sem. 
Az egyházi hatóságok túlkapásai elleni küzdelemben tehát jogosult, 
kivéve azokat a túlzásokat és mesterségesen szított perlekedéseket, 
melyeket a cikkünk elején szintén érintettünk.

A múlt tanító jának legszomorúbb bajai sanyerú, égbekiáltó
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anyagi helyzete. Ez sokszor azzal függött össze, hegy tanítóvá bárki 
lehetett, semmiféle képesítést nem ta r to ttak  szükségesnek annak ré 
szére, aki a parasztok fiait volt hívatva oktatni. Sokszor bizony a taní
tóság szerencsétlen embereknek végső menedékhelyének tetszett. Ma 
azonban, amikor a tanítók túlnyomó többsége alapos és sokoldalú 
képzettséggel bír, a lenézésre nincs többé semmi ok és ideje, hogy 
m odern  állam megbecsülve a tanítói rend fontos nemzetnevelő hiva
tását, kellő anyagi ellátásáról is gondoskodjék. Ez azonban teljesen 
csak akkor fog megvalósulni, ha életbe lép a modern tanítóság egyik 
erélyes követelése, az, hogy az ő képzésök is az egyetemen történjék. 
És valóban ki merné még ma is állítani, hogy lényegbeli különbség 
van  a tanító és taná r  m unkája  között ? Hisz ő végzi a jóval nehezebb 
alapvetést, melyen aztán  a többi magasabbfekú oktató továbbépít. 
Csak a kívülállónak látszik könnyebbnek az ő munkája, holott való
sággal minden más, tanítói tevékenységnél nehezebb. Persze csak 
akkor, ha művésszel, nem pedig kontárral állunk szemben, amilyen 
m a  is akadhat, ha valaki számot nem vet képességeivel, mikor tanítói 
p á ly á ra  lép.

Bizony, az első és legfőbb, amit minden leendő tanítótól kívánni 
kell : h ivatásának szeretete és megbecsülése kapcsolatban azokkal a 
kellékekkel, melyek annak sikeres betöltéséhez szükségesek. Ma, 
amikor sűrűn hangoztatják, hogy a nevelés művészet, de olyan, amely 
theoritikus tudás nélkül sikerrel nem művelhető. Nagyon is meg ke l
lene választani a nemzet leendő első nevelőit. E téren meg kell be
csülni az egyéniséget is. Szabad mozgást kell engedni a kipróbált 
pedagógusoknak és nem ú t já t  szegni újító törekvéseiknek holmi p a 
ragrafusokkal és szabályzatokkal. Azért jogosultnak kell tekintenünk 
az olyan küzdelmet, amilyen Ottó Ernst darabjában oly élesen kife
jezésre jut főleg az ískolaigazgatás védőszentje ,,Bureaucratiaval“ 
szemben. Az iskola igazgatására kétségkívül szükség van, de jaj 
neki, ha túlnmegy a célján és az önálló lelkű tanítókat fölös szabá
lyokkal és irányításokkal megbénítja és meggyötri. Pedig korunk ta n 
ügyi hatóságainak az átlagos eredmény biztosítása céljából sokszor 
érezhető az erre való hajlam, A  „rendszer“ kell, kivált a közepes 
tehetségeknek, de ezek mellett módot kell nyújtani az Isten kegyel
méből való tanítóknak szabadabb érvényesülésére is. Reméljük, hogy 
nagyon kevesen osztják egy hyperrendszer reformos (Gulitt) azon 
nézetét : „Hogy a tanítás magában véve nem t e l j e s  hivatás . . ,
A  kicsinyekhez való folytonos leereszkedés az egyéniségről való le
m ondást vonja maga után és ez nyomta rá  a tanítói hivatásra minden 
időben a nevetséges jellegét“, A  hány állítás, annyi túlzás í

A  felsorolt irodalmi termékek elvezettek a jelen tanítóvilág kellős 
közepébe is, de minden typust nem karoltak fel ; igy például a szo
ciáldem okrata  tanító a tárgyalt müvekben nem fordúl elő, pedig ma 
m ár minden országban tekintélyes szerepet visz. De hiszen nem is 
lehetett a célunk, hogy minden létezett és létező tanítói typusra  ke
ressünk pédát, hanem inkább csak a tanítói rendnek lassú, de foko
zatos emelkedését, lelki világát, küzdelmeit igyekeztünk feltüntetni 
néhány híresebb, vagy legalább jellemző irodami alkotás tükrében.
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Azt hisszük, hogy mindenki, aki a felsorolt műveket mélyebb 
tanulm ányra fogja méltatni, Rosegger, Gárdonyi és Ottó Ernst mű
veit fogja legsikerültebbeknek találni a tanítói h ívatásrajza  miatt, 
ami nem jelenti egyúttal azok absolut irodalmi becsét is.

Költeménytárgyalás a IV. osztályban.
Taníto tta  Tolnay Pál, a nyíregyházai pedagógiai szemináriumon.

Tétel : Lampérth Gézának ,,Az öreg zsoltáros“ című költeménye.

I. E l ő k é s z í t é s .

a) Hangulatkeltés. Hol lakunk, gyermekek ? — Nyíregyházán, 
Szerettek-e utazni ? Az utazás azonban sok pénzbe kerül ám, külö
nösen akkor, ha messzire utazunk. A zért  százszor is meggondoljuk, 
hogy rászánjuk-e magunkat az u tazásra. H a nincsen is pénzünk, 
azért most mégis utazni fogunk. Hogyan, gyerekek ? —i G ondola t
ban. Igen, gondolatban. Elvezetlek benneteket egy igen szép vidékre, 
amelyet ami gonosz ellenségeink még meghagytak nekünk, Ott van a 
Dunántúl kellős közepén. Melyik vidékre gondolok ? —  A B a la 
tonra. M erre van ez a vidék tőlünk ? M utasd meg az odavezető utat, 
Ju liska ! (A gyermek megmutatja a térképen.) Mi ad ja  meg ennek 
a vidéknek a szépségét ? — A  nagy tó. —  A  parton emelkedő hegy- 
koszrú. Képes lapon megmutatom a Badacsony képét. (Képolvasás.) 
Tetszik nektek ez a részlet ? —  Nagyon tetszik.

Ahová most akarlak  vezetni benneteket, néhány állomással kö
zelebb van Badacsonynál. Kiszállunk a vonatból egy kicsike á llom á
son a hullámzó Balaton partján . Dörgicse— A kaiinak hívják ezt az 
állomást, Leírom a nevét, hogy el ne felejtsétek. Innen északnak 
tartva, körülbelül olyan hosszú gyaloglás után, mint ide a Sóstó
fürdő elérkezünk egy kedves kis faluba. Mencshelyre, nyolc-kilenc- 
száz lakosa lehet ennek a kis községnek s van benne három templom: 
római katholikus, református és evangélikus templom. Nem olyan nagy 
és díszes templomok azok, mint a nyííregyháziak. Miért ? De azért  
kedvesek, falaik fehérre meszeltek s mindenki úgy szereti & maga 
templomát, másét pedig tiszteli.

b) Áthajtás a költeményre.  I t t  Mencshelyen élt egy derék isten
félő földmives, Lampérth bácsinak hívták. Egy vasárnap délután á t 
u taz tam  Mencshelyen s akkor m egmutatták nekem ezt a jó bácsit. 
Mikor u tazhattam  én azon a falun keresztül ? —  Nyáron, Igazad van, 
Mariskám. Nyáron voltam én Mencshelyen, mert máskor nem érek 
rá  utazni, Lampérth bácsi ott ült háza előtt egy lócán, egy terebélyes 
diófa alatt. K alap já t  maga mellé tette  egy nagy kőre. Miért vette le a 
ka lap já t  ? — Melege volt. Ősz volt a haja, ősz a szakálla és bajusza. 
És én nagy tisztelettel néztem az öregre, amint ott a lócán két idős 
bácsival beszélgetett. Vájjon hogyan m uta ttam  meg az irán ta  való 
tiszteletemet ? —  Köszönt neki a tanító bácsi. És ő tisztességtudóan 
elfogadta köszönésemet.
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Milyen napon üldögélt Lampérth bácsi a háza előtt levő lócán ? 
— Vasárnap, Képzeljétek, gyerekek, hogy most is vasárnap van. 
Olyan szép a vasárnap  falun. Az emberek is mások, mint hétközna
pon, Miért ? -— Ünneplőbe öltöznek. Hová készülődnek ? —  A
templomba. Hogyan hívogatják az embereket oda ? — A  harangok 
is olyan édesen szólnak. Minden toronyban hány harang lehet ? — 
Kettő. Az első harangozás a nagy haranggal, a második a kicsivel s 
a beharangozás míndakettővel történik. Úgy szeretik azok a jó falu
siak a harangokat ! A  világháborüban nemcsak a férfiakat sorozták 
be, hanem még a harangokból is elvittek egyet-egyet, hogy ágyút ön t
senek belőlük. Amikor katonák levették a harangot, előbb a hívek 
elbúcsúztak tőle. H o g y an ?  —  Harangoztak mégegyszer vele. Vájjon 
mit csinált a nép a bús harangszó hallásakor. — Sírtak. Bizony sír
tak, pedig a harangot szívesen odaadták  a hazának. Nem tudom, 
hogy Lam pérth  bácsi élt-e még akkor, de ő is bizonyára megkönnyezte 
volna kedves harangjait, aki úgy szeretett templomba járni.

c) Célkitűzés : Az öreg zsoltáros című költeményből megismer
jük Lam pérth Géza édesap jának  életét, továbbá azt is, hogyan é l
jünk, ha olyan boldogok akarunk 1 enni, mint amilyen Lampérth 
bácsi volt.

Tárgyalás.
Nagyon szép Lampérth bácsinak az élettörténete és ezt a fia írta 

meg, még pedig versben. Jól figyeljetek, majd elolvasom! ( lan ító  
mintaolvasása.)

A z  ö r e g  z s o l t á r o s .
Kis templomunk hátsó padjában  
Kopott zsoltár búsúl magában.
Reménykedve várja, csak várja  :
Mikor jő már öreg gazdája.

Csodálkozik egyre felette,
Hogy a por is m ár-m ár belepte.
V asárnapra  múlik vasárnap 
S híre, nyoma sincs a gazdának.

Pedig, ha szólt a harang szava,
A  legelső mindig ő vala ,
Téli fagyba, s nyári melegbe,
Az éneklést mindig ő kezdte.

Kedves énekét csak felcsapta 
S mint a szarvas hives pa takra  :
Óhajtozott lelke az égbe,
Uram, a Te színed elébe,

S egy mosolygó őszi esteien 
El-fel is szállt szépen, csendesen 
S ott, hol nem kell többé a zsoltár :
Az égi kórusban dalol már.
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Itt  e földön mi mást se hagyott,
Csak zsoltárjá t s az üres padot.
Sopánkodott is a szóbeszéd :

—  Eléneklé szegény mindenét , . ,

Szánják, mondják szegények mások,
Mi tudjuk csak, dalos pajtások,
S a kopott könyv s az árva pad :
Ő volt, szegény — a leggazdagabb !

Mégegyszer elolvasom. Így talán jobban megértjük a költő be
szédét. (Elolvasom a két első strófát.) Miért búsulhatott az öreg 
zsoltár? — Meghalt a gazdája. Hogyan került a hátsó padba? — 
Valaki odatette. Én azt hiszem, Lámpérth bácsi tette  oda. Bizony 
vannak sokan az emberek között, akik még a templomban is az első 
helyre igyekeznek. Lámpérth bácsi ezt a világért se te tte  volna. M i
lyen volt ő? —  Nem tolakodott. Bizony nem, mert szerény volt. Sze
gény zsoltár hiába vár ta  a gazdáját.  Egyszer különös dolog történt 
vele. Vájjon micsoda? — Belepte a por. H át miért nem törülték 
meg? —  Nem mert senki hozzányúlni, mert Lámpérth bácsié volt. 
Most pedig ti fogjátok elolvasni az első két szakaszt. (Olvasnak, én 
pedig ügyelek arra, hogy szépen, hangsúlyozva olvassanak.)

Tovább olvasok, gyerekek. (Elolvasom a következő három stró
fát.) Lámpérth bácsi templom járó ember volt. H ányadik volt mindig 
az istenházába érkezők között? — Első. — Miért lehetett ő első? — 
Idejében elindult. Pedig öreg volt már. Hogyan ment? — Lassan 
ballagott. Némelyek mindig ta lá lnak kifogást, hogy miért nem m en
nek templomba. Télen hideg van. Mi a kifogásuk nyáron? —  Meleg 
van. így te tt  Lámpérth bácsi is? —  Mindig elment a templomba. Mi 
volt a legkedvesebb éneke? — Mint a szép hives patakra . Olyan sok
szor elénekelte már, hogy behúnyt szemmel is rá ta lá lt  a könyvében. 
Hogyan énekelte? — Buzgón. Ti ezt a zsoltárt jól tudjátok. Énekel
jük el szépen, halkan. M ajd  én elkezdem, mint Lámpérth bácsi szokta 
tenni. (A gyermekek tiszta, csengő hangon énekeltek s a hallgatóság 
tercelve kísérte őket.)

Nem hiába fohászkodott Lám pérth bácsi olyan buzgón. Isten meg- 
hallgata  fohászát. Mi történt egyszer a fárad t öreg bácsival? —  M eg
halt. Félt-e a haláltól? — Nem, Hová szállott lelke? —  A  m enny
országba. Mikor halt  meg, ezt is megmondja a vers. —  Egy őszi es
tén. Világított a hold, harm at szállt fűre, virágra. Minden örült, mo
solygott. Talán  még Lám pérth bácsi is ott a ravatalon. Valaki azon
ban nagyon sírt, zokogott. —  Lám pérth néni. Nem gyermekem, mert 
Lám pérth néni már nem élt akkor. Ki siratta  há t Lám pérth bácsit? 
— Géza fia, a költő. Szép temetést rendezett  édesapjának. Mitt t e t 
tek a koporsóra? — Sok-sok virágot, meg koszorút. Valószínűleg a 
község ap ra ja  és nagyja elkísérte a jó Lámpérth bácsit utolsó útjára, 
a kis falu virágos temetőjébe. Mikor Lám pérth Géza a temetés u tán  
visszautazott Budapestre, bizonyára még sokáig gyászolta édesapját.  
Egyszer azután  bement írószobájába és ebben a szép versben örökí
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te tte  meg a drága halott emlékét. (A gyermekek is olvasták a le tá r 
gyalt szakaszokat.)

Még van két szakasz. Elolvasom. Tehát elment Lámpérth bácsi. 
Némely ember a vasárnapból is hétköznapot csinál. Hogyan? Még
sem boldogulnak az ilyenek, bármennyi kincset gyűjtenek is. Hozzá 
még rossznyelvűek is az ilyenek. Mit mondtak ezek a rossznyelvűek 
Lám pérth  bácsiról? —  Eléneklé szegény mindenét. Pedig nem volt 
igazuk. Ki volt mégis boldogabb? —  Lámpérth bácsi. F iatal korában 
ő is dolgozott eleget s tisztességgel felnevelte gyermekeit. Kik gon
doskodtak róla öreg korában? —  Gyermekei. A költőfia is gyakran 
meglátogatta és ta lán  hívta is magához Budapestre. Légy te most, 
Elvirám, Lámpérth Géza, én meg leszek Lámpérth bácsi és hívj ma- 
gadhozí —  Édesapám, tessék eljönni énhozzám lakni, hogy jobban 
gondját viselhessem! —  Nem megyek én el innen, gyermekem. Itt  
születtem és itt is akarok meghalni. Kicsi falumban minden porszem, 
minden fűszál ismerősöm, barátom. Mit csinálnék én abban az ide
gen, nagy városban? És nem ment, ott élt Mencshelyen boldogan, 
mert —

— Mi tudjuk csak, dalos pajtások,
S a kopott könyv s az árva pad:
Ő volt, szegény —  a leggazdagabb!

Begyakorlás: Elolvassuk ezt a szép költeményt eleitől végig.. 
Tetszik, gyermekek? — Nagyon szép, tanító bácsi. Legtanuljuk könyv 
nélkül. — Ennek csak örülök, gyermekeim, s m ajd  a jövő órán e l 
szavaljátok.

Könyvismertetés.
A  napokban egy új pedagógiai könyv hagyta el a sajtót. Címe : 

,,M intatanítások az új tanterv szellemében.“ E hatalmas, majdnem 
600 oldal terjedelemben megjelent könyv a népiskola összes ta n tá r 
gyaival foglalkozik s 180 mintanításával a tanítóság és tanügyi h a tó 
ságok körében nagy érdeklődést és megelégedést váltott ki. Való
ságos iskolai regény e könyv s annyira érdekes, hogy aki egyszer a 
kezébe vette, le sem tud ja  tenni mindiddig, míg teljesen át nem 
olvasta,

A  könyv előszavát a magyar pedagógusvilág büszkesége, Drozdy 
Gyula írta. ő  a magyar jövő virágos kertjének a főkertésze s legmeg- 
értőbb kritkusa is egyben a tanítólelkek gyönyörködtetésére ú tnak  
bocsátott műnek.

Drozdy Dyula előszavát egész terjedelmében itt közöljük :
— H ivatásáért s a szebb magyar jövőért lelkesedni tudó, tenni 

vágyó s alkotni akaró kis gárda m unkáját nyú jtja  ez a könyv, amit 
bá tran  nevezhetünk csokornak. Üde, friss mezei virágokból kötött 
szép csokornak, melynek szálai ott termettek a szabolcsi rónán. 
M agát a csokrot a virágos Nyíregyházán kötötték egybe. Onnan indul
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ú tra  s megy szerte az országba. Üdeséget, frisseséget visz, örömet, 
kedvet terjeszt azok között, akik szeretettel forgatják, olvasgatják s 
iskolájukban követik irányát.

Azoknak a gondolatoknak legnagyobb részét, melyek ebben a 
könyvben le vannak fektetve, az új tanterv, meg a nyomába fellépő 
módszer javító törekvések hozták felszínre. De mit érnének ezek a 
gondolatok, hacsak gondolatok, esetleg a tanítói továbbképző ta n 
folyamnak s a pedagógiai szemináriumok előadó asztalai mellől el
hangzott szavak m aradnának  ? . .  . Mit érnének, ha nem volnának 
olyanok, akik azokat a godolatokat a gyakorlatban alkalmazzák, meg
valósítják ? . , , Semmit. A  legszebb gondolatoknak nincs semmi é r
téke, hacsak gondolatok vagy kimondott szavak m aradnak. A  nem-" 
zetre nézve is, meg az egészre nézve is, csak akor van értékük, ha 
azok a gyakorlatban megvalósúlnak.

És azok a tanítási tervezetek, melyek ebben a könyvben vannak, 
a  megvalósítás m ódjának irányát m utatják . Igen, az irányát. Magát 
az útat minden tanítónak magának kell felépítenie, simává, könnyen 
járhatóvá tennie. Ez pedig azt jelenti, hogy szolgailag semmit se 
másoljunk, utánozzunk, A  tanítónak nem másolónak, hanem alkotó- 
művésznek kell lennie. S az alkotóerőnek magából az egyénből kell 
fakadnia. De melyik egyénből fakadhat ilyen alkotóerő ? , . . Abból,’ 
aki lelkét képessé teszi az alkotásra. Ennek pedig csak egyetlen lehe
tősége van. Ez pedig az önképzés. Önképzés, önművelés egészen 
életünk végéig. Ez az, amit minden magyar tanítótól megkövetel a 
nemzet érdeke.

És ennek az önképzésnek szolgálatába akar állaní ez a könyv is 
azzal, hogy gondolatokat kíván nyújtani. Gondolatokat, melyek az 
alkotóerőt fokozzák, acélozzák. Tehát azok, akik szerkesztették, 
írták, nem kívánják a szolgai másolást. De nem is kívánhatják, mert 
hiszen minden tanító egyénisége más és más. Sőt minden gyermek 
más és más, A  cél, az irány, az építés módja s a munka szelleme 
azonban egy lehet. Sőt egynek is kell lennie, mert hiszen az a mű
velődési anyag, melyet a tanterv nyújt, valamennyi iskolára, a nem 
zet valamennyi gyermekére vonatkozik. Ha tehát a nemzet valameny- 
nyí gyermekének a népiskolában egy és ugyanazokat az ismereteket 
kell megszereznie, természetes, hogy az értelmi nevelést szolgáló 
ismeretanyaggal kapcsolatban, az erkölcsi és akarati nevelésnek is 
egységesnek kell lennie.

Az új népiskolai tantervnek s az anak nyomában fellépő mód
szerjavító törekvéseknek éppen az az egyik igen lényeges kívánalma, 
hogy az ísmeretnyújtás mellett mindig legyen ott a lélek finomítá
sára, nemesítésére szolgáló anyag is. Ezt kívánja az egységes és 
öszhangzatos nevelés s a sok-sok érték között ennek hangsúlyozását 
látom ebben a könyvben is. Bizonyára rá juk  akadnak kartársaím, 
akkor mikor a tervezetek olvasgatásában elmerülnek. S ha rá a k a d 
nak, gondolják át ezeket a részeket is sokszor s a lkalmazzák m ás 
anyaggal kapcsolatban is.

Könyvhöz írt előszó keretében már csak helyszűke miatt sem 
foglalkozhatom a könyv minden értékével s a benne lefektetett  gon
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dolatok részletezésével. N éhányra azonban mégis legyen szabad 
kartársa im  szíves figyelmét felhívnom. Az egyik az, hogy a terve
zeteket készítő kartársa ink  mindenütt a legtermészetesebb hangon 
szólnak a gyermekekhez s mint a leírt feleletekből kitűnik, a gyer
mekek is a legtermészetesebb hangon beszélnek. A  másik az, hogy 
m indenütt szemléletre, tapaszta la tokra , élményekre támaszkodnak. 
Ezek megbeszélésével világítanak meg a gyermek értelmi fokának 
megfelelő formában és könnyedén, sokszor nehéznek látszó jelen
ségeket s oldatnak meg problémákat. A  harmadik az, hogy a gyer
mekek a munkában mindig aktiv részt vesznek. Az olyan iskolában, 
ahol ilyen tanítások folynak, sohasem sorvad unalomba az érdek
lődés. S a ngyedik, . . .  az ötödik, . . . meg a többi ? . . . Az is mind, 
mind olyan gondolat, amit az űj tanterv szelleme szerint való tan í
tás megkíván.

Olvasgassák kartársaim  szeretettel !
Budapest, 1930. február havában.

Drozdy Gyula.
*

A  ,,M intatanítások“ szerzői : Tesléry Károly kir. tanfelügyelő, 
Ferenczi István és Horváth János gyakorló iskolai tanítók, Vargha 
Ferenc igazgató-tanító, vitéz Derencsényi Miklós, Tclnay Pál és 
Szabó Géza tanítók. A  mű ára  : 12 P  s megrendelhető Tesléry 
K ároly  kir. tanfelügyelőnél Nyíregyházán.

Elnöki jelentés.
Felclvastato tt  a Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerületi T a 

nítóegyesület 1929. évi október 22-én Kaposvárott tar to tt  közgyűlésén.
Ha futó pillantást vetünk a lepergett egyesületi évnek esemé

nyeire, küzdelmeire, eredményükre, nem igen találunk említésre mél
tót. Kezdjük már megszokni, hogy összes mozgalmaink, erőfeszíté
seink kudarccal végződnek, mert egy néhanapján  kegyesen odavetett 
Ígéretet mégsem minősíthetünk eredménynek. Ott ta rtunk ma is, ahol 
4— 5 évvel azelőtt. Egy lépést sem tettünk még előbbre, A s ta tus
rendezés és ezzel összefüggő kérdések egész komplexuma megol
dásra  vár ma éppen úgy, mint már évekkel azelőtt. Mintha ez a 
problémák fixpontja volna, mely körül minden forog és mozog, csak 
éppen ez a pont nem hozható lendületbe.

Az emberi természet, kevés kivétellel, szélsőségekre hajlamos. 
Óriási energiapazarlással tudunk egy-egy mozgalomnak élére állni, 
hogy azután a nem várt csalódások után ismét a lemondás, vagy te l
jes apátia rabjaivá legyünk. Ez nincs rendjén. Egy-egy visszavert 
a t tak  ne szegje harcikedvünket, hanem tám adjunk ú jra  és ismételjük 
roham unkat addig és annyiszor, míg a győzelmet ki nem csikarjuk!

Nekünk szünet nélkül újabb harci eszközökről kell gondoskod
nunk és újabb támadási felületeket kell keresnünk, mert ha csügged
ten visszavonulunk és a harcról lemondunk, akkor nemhogy előbbre
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nem jutunk, de még azt a keveset is elveszítjük, aminek már birtoká
ban vagyunk. Az optimizmus a lélek oxigénje, éltető eleme; a pesszi
mizmus ennek éppen ellenkezője; — méreg, mely szétrombolja ak a 
raterőnket. Meg vagyok arról győződve, hogy azoknak, akik sorsun
kat kezükben ta r tják , akik sem kérő, sem követelő szónkra nem rea
gálnak, semmivel sem tehetnénk kedvesebb szolgálatot, mint azzal, ha 
félreállunk, elhallgatunk és csak panaszos sóhajainkkal telítjük a le
vegőt. Azt mondja  egy ősgermán példabeszéd: ahol akara t van, ott 
út is van. Az akara t nem ismer akadályt. A  poklok kapui sem zá r
hatják  el előlünk a célhoz vezető utat, ha oda minden erőnk megfe
szítésével valóban eljutni akarunk. M inden az akara ton  múlik. Vele 
mindent, nélküle semmit sem érünk el!

Az akarato t kell tehát fehér izzásig tüzesíteni, hogy perzselő he
vében hamuvá égjen az elfogultság, az előítélet a m aradiak koponyá
jában és diadalt üljön a megértés, az osztó igazság, hogy a még min
dig félreismert és nem érdeme szerint becsült tanítóság törekvéseit 
teljes siker koronázza. A zért  hirdetem szünet nélkül a becsületes 
harcot, mert enélkül nem terem számunkra babér az istenek ligeté
ben. Nem ta r tanánk  még ott sem, ahol ma állunk, ha mi tar- és deres 
fejűek lépésről-lépésre ki nem verekedtük volna a mai eredményeket. 
A  mi példánk hasson tehát serkentőleg fiatal kartársainkra, hogy az 
örökséget egykor gyarapítva adhassák át utódainknak.

Hogy érdekeink védelmében, a testünkön égő sebként sajgó sé
relmek eltüntetése céljából mit tettünk, annak részletezésébe nem 
bccsáikozcm. A  közös sérelmeket a Tanítószövetség gyűlésein tártuk  
a magas kormány képviselői elé. Memorandumot adtunk át a közok
tatásügyi miniszter úrnak, a képviselőházi elnöknek, az összes képvi
selőknek az idei költségvetési vita alkalmával, melyben rám utattunk  
mindazokra az igazságtalanságokra, melyekkel a tanítóságot sújtják  
akkor, amidőn a vele egyenlő kvalifikációval bíró tisztviselői kart 
kedvezőbben Ítélik meg. Rám utattunk  arra, hogy szerzett jogoktól 
fosztottak meg bennünket, akkor, amikor a IX, fizetési osztályban 
lévő kar tá rsak  várakozási idejét 3 évről 6 évre emelték, vagyis 3 év
vel visszavetették. Nem veszem sorra ezeket az égbekiáltó és a jog
renddel ellenkező sérelmi panaszokat, mert ezzel tárgysorozatunk 
keretében később behatóan foglalkozunk úgyis, de egyet ki kell 
emelnem. Azt, amely a terményeket élvező kar tá rsak  nagy részét a 
búzaegységárának túlmagas megállapítása által sújtja . Beszélhet
nénk még a hadipótlékról és a kántori jövedelemnek a tanítói fize
tésbe való betudásáról is, de előbb említett okból nem akarok ezek
kel most bővebben foglalkozni. Ezzel kapcsolatban azonban le kell 
szegeznem, hogy emelkedetten gondolkodó egyházi hatóságunk, fő
pásztorunk, egyházkerületi felügyelőnk ezekben a kérdésekben min
dig mellénk áll és a legmesszebb menő támogatásban részesít minket, 
amiért a legmélyebb hálaérzette l és hódolattal adózunk nekik. Vi
szont azt is el kell ismernem, hogy a hivatkozott sérelmeket sorsunk 
intézői nem egyszerre követték el rajtunk, —  hanem apránként, csupa 
humanitásból. Úgy jártak  el, mint az egyszeri gazda, aki kis ku ty á já 
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nak a farkát részletekben vágta le azért, hogy ne fájjon neki egy
szerre olyan nagyon.

Amint már említettem, nem egyházi hatóságunkon múlik, hogy 
anyagi gondjaink terhe nem akar lekívánkozni vállainkról. Egyházunk 
is rászorulván az állam támogatására, a kérelmezés keserves kálvá
riá já t  járja . Elég baj ez ! Autonómiánk ad ja  meg annak árát. Sokat 
kell zsebre vágnia annak, aki kérni kénytelen. Más szempontból sem 
előnyős ez a függő helyzet. Azelőtt, amidőn egyházunk az iskolafenn
tartónak  összes terheit viselte, összes jogait is élvezte. Jogainak egy 
tetemes kontingenséről le kellett mondania, akkor a midőn a tan ító 
ság járandóságait nagyobb részben az állam adta  segélyképpen. A  
tanítóság pedig két malamkő közé került. Ketten rendelkeznek fe
lette : az egyház és az állam. A  kötelességek teljesítésében az állam 
a felekezeti tanítóságot, tehát minket is, egyenrangúsít az állami k a r 
társakkal, tehát ugyanazt a munkát kell végeznünk, mint ezeknek. 
Ehhez járúlnak még az egyházzal szemben teljesítendő kötelessége
ink, Végzünk tehát kétszeres munkát és kapunk a legtöbb esetben ki
sebb fizetést, mint az állami karíársak. Az állam is belátja, hogy 
ebben nincsen igazság, de azért még sem siet ennek a lehetetlen 
helyzetnek szanálására. Sőt, minden skrupulozitás nélkül számítja be 
például a kántori illetményeket a tanítói fizetésbe és nem törődik az
zal, hogy a hadipótlékot megkapják-e a felekezeti tanítók. Ha az á l
lam rendeleti úton folyósít valamit tanítóinak, akkor a miránk vonat
kozó rendeleti rész rendesen homályos és bizonytalan. Megengedi,  
hogy ugyanazt a kedvezményt az egyház is megadhassa tanítóinak, 
de soha nem mondja ki expressis verbis, hegy köteles megadni. P e r 
sze az bele is ütközne féltékenyen őrzött autonómiánkba. Az állam 
azt mondja  : ad ja  meg az iskolafenntartó egyház, az egyház pedig az 
állam ra hár í t ja  át és a vetélkedésnek sajnálatra  méltó áldozata te r
mészetesen a tanító. Ezt a kérdést egészen másképpen kell rendezni. 
Régi követelésünk, hogy az állam közösen befizetett adóalapból 
fizesse az ország tanítóit kivétel nélkül. Ha a tanító azután egyéb 
munkát is végez egyháza érdekében, azt fizesse — i ami csak m éltá
nyos — a megbízó egyház. Akkor egyszerre megszűnik minden zű r
zavar a fizetés körül. Ennek a kérdésnek rendezése ilyen értelem
ben, a zsinatnak feladata.

Ezzel kapcsolatban említem, hogy az egyházhoz való jogviszo
nyunknak rendezését az új egyházi alkotmánytól várja  az evangéli
kus tanítóság. M éltóztatnak tudni, hogy a zsinatot előkészítő bizott
ságok évek óta különféle törvényjavaslatokon dolgoznak. Most már 
körülbelül feldolgozták az egész anyagot. Hogy azonban mikor hív
ják össze a zsinatot, még senki sem tudja. Ez a nagy bizonytalanság 
ólomsúlyként nehezedik lelkünkre. Mai jogviszonyunk alapos reví
zióra szőrül. Ami jó lehetett évtizedekkel azelőtt, az már a változott 
viszonyok miatt sem lehet jó, most. Egyházi Alkotm ányunknak is eh
hez kell alkalmazkodnia. A  tanítóságot a lárendelt helyzetéből ki kell 
emelni és módot kell nyújtani ahhoz, hogy minden Isten ad ta  képes
ségével egyházát szolgálhassa. Ha a készülő Egyházi Alkotmány 
egyes paragrafusaiból hatalmi kérdést csinálunk és a tanítóságot
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mindazokban a kérdésekben, melyekben nyilatkozni, véleményt adni 
ő volna a legkompetensebb, nem engedjük szóhoz jutni : akkor meg
fosztjuk egyházunkat a legmegbízhatóbb, legértékesebb munkaerők 
támogatásától. M ár az egyetemes papság elvénél fogva, de egyházunk 
demokratikus szelleméből kifolyólag sem lehet valaki á llásánál fogva 
csak úr, a másik pedig csak a lárendelt  közeg. Az erők összefogására 
még egyházunknak soha sem volt annyira szüksége, mint most. Nem 
szabad tehát azok közé,akik együtt fáradoznak az Úr szőllőjében 
választó falat emelni. Mindent el kell követni, hogy új Egyházi A lkot
mányunkat olyan szellem hassa át, mely sem a lelkészi, sem a taní
tói karban keserűséget nem idéz elő. Mi illetékes helyre felterjesztett 
javaslatunkban megjelöltük mindazokat a legcsekélyebb kívánalm a
inkat, melyeknek teljesítésétől várjuk jogviszonyunknak a kor p a ran 
csoló szelleméhez igazodó rendezését.

Ezt a javaslatunkat azonban a különféle bizottságok szitává lyu
kasztották s ha egyik-másik vonatkozásban érezhető is. egy kis meg
értés, nagyjában a hozzáfűzött reményeinknek már tizedrészét sem 
vá ltja  valóra. Ezt a méltányos követeléseinktől való rideg e lzárkó
zást sehogy sem tudom megérteni. Én az ebből fakadó elkedvetlene- 
désnek szomorú következményeire ismételten felhívtam az illetékes 
körök figyelmét. Az idők szavát meg kell érteniök,akik egyházuk jö
vőjét féltik. Végzetes hibát követnek el mindazok, akik szükkeblüsé- 
gükkel a tanítóságot kirekesztik az egyházépítő munkából.

Az agyonnyirbált javaslat nem ju t ta t ja  a tanítóságot a szám ará
nyának és jelentőségének megfelelő képviselethez és a régi állapoton 
alig változtat. Mi kértük az egyház korm ányzatába való bekapcso
lást, de ezen kérelmünket sem honorálta  a bizottság kielégítő m ér
tékben,

A  régi jogszokáshoz való, ú jí tás t  nem tűrő ragaszkodás, a fejlő
dés negációját jelenti. Ami pedig nem fejlődik, a természet kérle lhe
tetlen törvénye szerint elhal. Ez a sors érheti összes intézményeinket, 
ha  mesterséges torlaszokat építünk a megújhodás, az evolúció ú tja  
elé. Vegyük be hát mindazokat egyházi a lkotm ányrnk sáncai közé, 
akik vészben — viharban is törhetetlen hűségűknek csalhatatlan  bi
zonyítékait szolgáltatták. Biztosítson az egyház több szabad mozgást 
tanítóinak az egyházi életnek minden megnyilatkozásában, a közigaz
gatás minden ágazatában, a kormányzat minden fokozatában. Ebből 
csak áldás fakadhat az egyházra, mert az e lárendelt  helyzetéből ki
emelt tanítóságot képességeinek, tudásának, munkaerejének legfel- 
fckczottabb kifejtésére serkenti. Hiszem, hogy egyházi hatóságunk, 
mely jóindulatát sohasem vonta meg tőlünk, most is mellénk áll és 
még a 12-ik órában is megakadályoz minden olyan törekvést, mely a 
tanítóságot lekötött helyzetéből kiszabadítani nem engedi.

Ennek a jóindulatnak és megértésnek csalhatatlan  jelét látnok 
m ár a szakfelügyeletnek általunk óhajto tt rendezésében is. Ez egyéb
ként nemcsak a mi speciális ügyünk. Mint tudni méltóztatnak, a T a 
nítószövetség ezt a kérdést egyik sürgősen megoldandó program 
pontjává  tette. Hogy mi a magunk részéről csatlakoztunk ehhez a 
mozgalomhoz, csak természetes, 1925-ben országos egyesületünk ezzel
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a kérdéssel már foglalkozott. 1926-ban javaslattal fordultunk az egye
temes tanügyi bizottság ú t ján  az egyetemes közgyűléshez, mely elő
terjesztésünket nagy rckcnszenvvel fogadta. Javasla tunkat később 
Szigethy Lajos dr. tanügyi bizottsági előadó átdolgozta. Az ö javas
lat-tervezetét hozzászólás végett minden egyházmegye, illetve egy
házmegyei tanítóegyesületnek megkiildötték. Ezt ismerik a tisztelt 
ka r tá rs  úrak. Nem vesztegetek erre sok szót. Csak annyit jegyzek 
meg : nem ilyennek képzeljük mi a szakfelügyelet kérdésének megol
dását és ilyen alakban véglegesnek nem is tekinthetjük. Közmegelé
gedést keltő megoldását szintén a zsinattól várjuk.

Ezzel nagyjában rám utattam  mindazokra a kérdésekre, melyek 
érdeklődésünkre különösen számot tarthatnak.

Most pedig futólagos pillantást vetek azokra az eseményekre, 
melyek közelebbről érintettek bennünket. Lapunkból értesültek a 
kedves kar tá rsak  arról, hegy főpásztorunk pályafutásának egy új em
lékkövéhez érkezett. Augusztus havában ünnepelte születésének 
50.-ik évfordulóját. Megünnepelhette, hála a Mindenhatónak, teljes 
testi és lelki épségben. Egyházkerületünk tanítósága a hódolat és 
szeretet minden látható külső jelével veszi körül azt a férfiút, aki 
nemcsak kerületének bölcs kormányzója, hanem megértő igaz ba rá t ja  
az iskola éltető lelkének, a tanítónak is.

Csak kedves kötelességet teljesítettem tehát akkor, amikor az 
évforduló alkalmával, az egyházkerület tanítóságának szerencse- 
kívánataít Öméltósága, főtisztelendő püspök úr előtt tolmácsoltam,

A  tanítóság azonban főpászterának nemcsak örömében, hanem 
fájdalm ában  is osztozkodik. Midőn édesanyja, követve imádott fér
jét, örök álomra húnyta  be fárad t szemét, küldöttség élén mélységes 
részvétünknek adtam  kifejezést a gyászbabcrúlt püspöki család 
előtt ; kegyeletünk jeléül pedig koszorút helyeztem a nagyasszony 
sírjára.

Ezen bejelentésemet méltóztassanak tudomáséi venni, valamint 
azt is, hegy az elmúlt egyesületi évben minden tanítócsaládot ért 
gyászeset alkalmával —  amennyiben tudomásomra jutott, —< írásban 
fejeztem ki részvétünket. Ez pedig gyakran történt, mert a kegyetlen 
kaszás sűrű rendeket vágott az élők sorában és aláhanyatott sok t a 
nítócsaládnak ékes koronája. Pihenjenek, akik elhullottak, ne siras
suk azokat, akik Káron csclnakán a Styxen áteveztek és túlsó partot 
értek. Hiszen csak arasznyi idő választ el bennünket a megdicsőül- 
tektől és akkor ismét együtt leszünk.

És azok a kedves kartársak, akik egy becsületben eltöltött élet 
fáradalmai után a jól megérdemelt nyugalomba vonúltak, élvezzék 
a pihenésnek csendes napjait  jó egészségben és megelégedésben még 
sok éven át és édesítse meg életalkonyukat az a tudat, hogy a nemzet 
és egyház épületéhez, ők rakták  le a fundamentum gránitkockáit.

Nehéz idők járnak felettünk. A  gazdasági helyzet vigasztalan. A  
tőke úgyszólván eltűnt és a helyzet szignatúrája : a pénztelenség. 
Mivel semmi sem olyan érzékeny, mint a tőke, mely érzékenység te 
kintetében túl tesz a legfinomabb szeizmográfon, — ezen aggasztó 
jelenségben, közeledő veszedelmek elöfutárjait  látjuk és attól tar-
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tunk, amitől Isten óvjon, még nagyon súlyos megpróbáltatások sza
kadhatnak  m indnyájunkra. Hosszúlejáratú, vagy amortizációs kö l
csön ma egész Európában elő nem teremthető. És ennek áldozata v a 
gyunk mi is. Jóléti intézményünkre, üdülőházunkra elsőrendű bizto
sítékaink dacára  sem sikerűit eddig hosszúlejáratú  kölcsönt szerez
nünk, ami egyébként a Protestáns Országos Hitelszövetkezet lelkén 
is szárad. M élíóztatnak tudni, hogy ez a Szövetkezet múlt évi augusz
tus 10-én 59.000 és később még 70.0000 pengőt kínált 8 '7% mellett. 
A zt kellett tehát hinnünk, hogy bőviben van a pénznek. Akkor a k á r 
melyik más intézet is rendelkezésünkre bocsátott volna akár száz
ezer pengőt is 9% -ra, Mikor a szerződést aláírtuk, a Pro testáns Orsz. 
Hitelszövetkezet minduntalan újabb követelésekkel állott elő. Lekö
töttük a 35 évre engedélyezett évi 4500 pengő államsegélyt, egyház- 
kerületünk készpénzfizető garanciát válla lt  értünk, m egadtuk a zálog
jogot ingatlanunkra is, -— szóval háromszorosan biztosítottuk a köl
csönt, de a pénzt nem kaptuk meg. Sürgetésemre, mindig türtőztető 
és mindig bíztató választ kaptam. H úzták-halaszto tták  a dolgot és 
nem vallották be őszintén, hogy az Amerikából várt  dollárkölcsön 
nem sült el s hegy ötmillió helyett, csak másfél milliót kaptak. Idő
közben a pénzügyi általános helyzet romlott, a kam atlábat emelték 
és a pénz eltűnt a piacról, mi pedig kölcsön nélkül m aradtunk. K r i
tikus helyzetünkből egyházkerületünk vezetősége mentett ki bennün
ket ; rendelkezésünkre bocsátotta ideiglenesen a szükséges összeget 
és megindította a tárgyalást az egyházegyetemnél e pénzügyi m űve
letnek végleges lebonyolítása céljából. — Csak a legmélyebb hála  
feltörő érzelmeivel teszek eleget legelemibb kötelességemnek, mikor 
erről e helyen meghatottan megemlékezem. Isten leggazdagabb á ldása  
szálljon a mi rajongásig szeretett főpásztorunkra é s  bölcs világi ve
zértársára .

Nem szívesen teszem, de említést kell tennem küzkődő folyó
iratunkról, az Evangélikus Népiskoláról is. Ennek is válságos a hely
zete, Pedig a lapnak nemcsak reuzálni, hanem virágoznia kellene. 
Nem kellene más, csak az egyetemes egyház hatá roza tának  becsüle
tes végrehajtása. Hiába kérem az illetékeseket, kényszerítsék az 
iskolafenntartókat a ha tározat végrehajtására  ; a soproni alsó- és 
felső-, tolna-baranya-somogyi, a zalai, vasi közép- és győri egyház
megyéken kívül egyik egyházmegye sem reagál. így például az egyik 
esperes azt írja, hajtsam  be a három év óta járó lap előfizetési árát  
a tanítón. Tápiószentmárton, mely a lap megindulása első évétől 
kap ja  az Ev. Népiskolát, eddig még egy fillért sem fizetett. És 
ilyen esetem van száznál is több. De ezzel nem untatom tovább a 
m. t. közgyűlés tagjait. Á ttérek  inkább egy sokkal kedvesebb témára. 
A  hozzám beérkezett jegyzőkönyvekből igaz lelki gyönyörűséggel 
látom, hogy az összes egyházmegyei tanítóegyesületekben pezsgő 
élet folyik ; amiről a püspöki jelentés is elismeréssel nyilatkozik. A  
közgyűlésnek tárgysorozata  kivétel nélkül gazdag és tükre annak  a 
magas színvonalnak, melyre a mai tanítónemzedék emelkedett. Egy 
Ígéretes jövő színpompás képe bontakozik ki előttünk, ha az egye
sületi élet megnyilatkozásaiból következtetést vonunk. Nem üti meg
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fülünket sehol a csüggedés hangja, inkább a lelkesedés szent tüze 
lebeg a szívekben és a munka valóságos apotheózisa minden tanítói 
közgyűlés. Egyes egyházmegyei tanítóegyesületek helyes érzékkel 
kapcsolják  bele megmozdulásaikba a tá rsadalm at és a község való
ságos ünnepévé avatják  közgyűlésük napját.  E helyen különösen a 
Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegyei Tanítóegyesület jár elől kö
vetendő szép példával.

Ezzel zárom rövidre szabott jelentésemet és kérem annak szíves 
tudomásúlvételét,

Kaposvár, 1929. október 22-én.
Krug Lajos,  elnök,

*

A  közgyűlés e jelentésnek az ,,Evangélikus N ép isko ládban  való 
megjelenését ha tározta  el. Helyszűke miatt eddig kiszorúlt. Több 
oldalról történt sürgetésre most sorát ejtettem. Azt hiszem, aktuali
tásából most sem veszített még. Szerk.

Jegyzőkönyv.
Készült Budapesten  1929. évi december hó 27-én az Orsz. Ág, 

Hitv. Ev. Tanítóegyesület választmányi gyűléséről.
Je len  vannak Krug Lajos elnök, Uhrin Károly alelnök, Kiszely 

János pénztáros, Kovács József, P a taky  János, Darida Károly, K e
mény Péter, Grieszhaber Endre Henrik, Kozsuch István, Varga 
Géza, Földes Elek, Káldy  József és Ziermann Lajos választmányi, 
illetve üdülőházi bizottsági tagok.

Elnök a sok tárgyra  való tekintettel és a rendelkezésre álló idő 
rövidsége miatt röviden üdvözli a megjelent választmányi és bizott
sági tagokat s a gyűlést megnyitja.

I. Olvastatott az üdülőházi bizottság 1929. évi november hó 
23-án Révfülöpön felvett jegyzőkönyve. A  bizottság felülvizsgálta az 
üdülőház ta tarozásí és átalakítási munkálatait, az irányítást, az intéz
kedéseket helyesnek és szükségesnek tarto tta  s Kiszely Jánosnak, 
valamint Kovács Józsefnek ekörüli búzgó fáradozásukért jegyzőkönyvi 
köszönetét megszavazni javasolja a választmánynak,

A  választmány úgy Kiszely Jánosnak, mint pedig Kovács J ó 
zsefnek az üdülőház körül kifejtett búzgó és odaadó fáradozásáért 
jegyzőkönyvi köszönetét szavaz meg,

II. A  bizottság átvizsgálta Kiszely János orsz. pénztáros 1929, 
évi számadásait, m iután azonban az épület javítási munkálatai befe
jezést még nem nyertek s így a kiadások végösszege ismeretlen, 
Kiszely János számadatszerű pénztári jelentést még nem tehet. A  
nyugták elkönyvelése azonban pontos és szabályszerű s így a pénz
tárosnak  a felmentvény m egadását javasolja a választmánynak.

A  választm ány a pénztári naplót és a nyugtákat átvizsgálta, 
mindent rendben ta lá lt  a Kiszely János pénztárosnak a felmentvényt 
megadja. A  számadásokkal kapcsolatban a választmány elnöknek a
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közelmúltban történt az egyesület érdekeivel is kapcsolatos rendk í
vüli kiadásai néminemű fedezése céljából az egyesület pénztárából 
203 pengőt ajánl fel, mely összeget elnök köszönettel elfogadja.

III. A  bizottság Bakó Lajos eddigi gondnoktól átvette a leltárt, 
amely néhány jelentéktelen tárgy hiányával teljesen jókarban két 
szobában elhelyeztetett és minden ajtó pecséttel lett ellátva. Szük
ségesnek ta r t ja  azonban a bizottság a leltári tárgyaknak  tűz és be
törés ellen való biztosítását, melynek elintézésével a választmány 
jóváhagyása reményében Kiszely Jánost bízza meg.

A leltározásról és a biztosításról szóló jelentést a választm ány 
helyeslőleg tudomásúl veszi.

IV. Darida Károly felolvas egy tervezetet, amelyben rám uta t 
arra, hogy az ev, tanítóság ha 1000 drb. 50 pengős kölcsönkötvényt 
jegyez egy fél százaléknál magasabb kam at mellett, mint a hivatalos 
kamatláb, akkor 10 év múlva nemcsak adósságmentes lesz üdülőhá
zunk, hanem számottevő összeg fog az egyesület rendelkezésére állni,

A  választmány a gondosan összeállított tervezetet, valamint a 
jegyzésre buzdító felhívás szövegezését helyesnek találva, elfogadja. 
A  kötvények ügyét Lipták Pál békéscsabai ev. tanítóra  bízza.

V. Az üdülőházi bizottság jegyzőkönyvének le tárgyalása u tán  
a  választmány az üdülőház felügyeletével Kiszely János nagy elfog
laltsága és gyengélkedésére való tekintettel, Kovács József ny. ev, 
tanító, révfülöpi lakost bízza meg.

VI. Bakó Lajos gondnok lemondása folytán szükségessé vált az 
á llásnak betöltése. Az Ev. Népiskolában és a Harangszóban közzétett 
pályázati hirdetményre a gondnoki á llásra  4 pályázó jelentkezett és 
pedig Schmidt Jenő  ny, körjegyző, Klein Mihályné tanító özvegye, 
N andrásy Vilmos cukrász és Kiss Gyula banktisztviselő.

A választmány hosszas vita után titkos szavazással Klein Mí- 
hálynéval tölti be 1 évre a gondnoki állást.

Darida Károly  felolvassa a szerződéstervezetet, melyet egyes 
kiigazításokkal a választm ány helyeslőleg elfogad.

A választmány az üdülőházi ügyek szükséges elintézésével a 
bizottságot hatalm azza fel.

Több tárgy nem lévén a gyűlés bezáratott.
Kmft.

Ziermann Lajos, jegyzőh. Krug Lajos, elnök.

Meghívó
Országos egyesületünk választm ánya és ezzel kapcsolatban ü d ü 

lőházunk intézőbizottsága f. évi április 14-én délután 3 órakor ülést 
ta r t  Budapesten, a Tanítók Házában, melyre a delegált tagokat ezen
nel meghívom.

Seprőn, 1930. április hó.
Krug Lajos, elnök.
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Felhívás.
Több, mint 15 esztendeje  már a világháború kitörésének és több 

mint 10 esztendeje a befejezésének. — Másfél évtized számottevő 
idő az egyes emberek életében. Sokan elhaltak ez alatt  az idő alatt 
s a következő évtizedben még kevesebben lesznek a nagy idők szem
tanúi és aktiv részvevői. Lassan-lassan feledésbe mennek az egyesek 
cselekedetei, az egyes társadalm i osztályok vagy foglalkozási ágak 
erőfeszítései.

A  magyar tanítóság mindenütt ott volt a világháborúban, ahol 
áldozatot kellett hozni: a fronton a küzdők között, itthon — felfoko
zott m unkában — a dolgozók között s mindenütt becsülettel megállta 
a helyét.

Úgy gondoljuk, hogy azt a sok szépet és jót, ami a világháború
val kapcsolatban a tanítói névhez fűződik, nem szabad veszni hagy
nunk. Össze kell gyűjtenünk azokat az értékeket, amiket ezek a sú
lyos idők a tanítói lélekből kiváltottak. Ha más nem törődik is ve
lünk, legalább mi magunk értékeljük háborús szereplésünket annyira, 
hogy a magyar tanítóság háborús tevékenységét összegyűjtve á ta d 
hassuk a jövő tanítónemzedéknek. Okuljanak belőle az utódok: t a 
nulják  meg belőle a hazát szeretni, a nemzeti közösségért áldozatot 
hozni s az elődöket tisztelni.

Ezt a célt kívánjuk szolgálni akkor, amikor ,,Tanítók a világ
háborúban“ címen meg akarjuk örökíteni a magyar tanítóság érdemeit. 
Nagyon kérünk tehát mindenkit, akinek bármiféle háborúval k a p 
csolatos élménye van: frontszclgálat, hadifogság, itthoni beosztás vagy 
bármely a világégéssel kapcsolatos tiszti vagy legénységi állapotából 
folyó esetek, ne sa jnálja  a leírással járó fáradságot és közölje ve
lünk. —  Mi össze fogjuk gyűjteni a beérkező adatokat, rendezzük s 
a magunk tapasztala taival kibővítve annak idején közreadjuk.

M unkánknak természetesen csak akkor lehet sikere, ha a ka r
társak  támogatnak ebben. Ismételten kérjük, küldjenek be minden 
adatot, még a leg jelentéktelenebbnek látszót is, mert csak a sok száz 
vagy ezer mozaíkkőből rakhatjuk  össze a világháborúban résztvett 
magyar tanító képét.

Egyelőre természetesen nem beszélhetünk arról, hogy a könyv 
mikor és hol jelenik meg. Minden azoknak a kar társaknak  áldozat- 
készségétől függ, akik hajlandók élményeiket velünk tudatni, mert hisz 
szívességüket nem tudjuk mással viszonozni, mint azzal, hogy ne
vüket a könyvben megörökítjük.

Minden írást a következő címre méltóztassék küldeni: W a n i t -  
s e k  Rezső, Budapest, VIII., M áría-Terézia-tér 8. szfőv, gyak. el. isk.

Ismételten kérve szíves érdeklődésüket, vagyunk kartársi üdvöz
lettel :

Budapesten, 1930. április hó.

W anitsek Rezső  és Vikár Kálmán, szfőv. gyak. isk. tanítók.
Az Országos Tanítószövetség titkárai.



1 2 1

Az Országos Protestáns Sajtószövetség 
szükségessége és programjának gyakor

lati megvalósulása.*)
írta: Mandula Imre.

I.
Az az embertípus, akinek minden úgy van jól, ahogyan van, még 

nem igen veti fel a kérdést, de m ár az a fajta, amely lá t ja  és érzi, 
hegy a rohanó idő új tempót diktál s új eszmét érlel, de azért mégis 
behúzódik a maga elhatárolt godolatkörébe, mert fél minden ú jí tás
tól s ezért irtózik minden pozitív alkotó munkától, az veti fel m ind
untalan azt a kérdést, hogy mi is tu la jdonképpen az Országos Prot, 
Sajtószövetség s miért is van erre szükség ?

Ezért elhatároztam, hogy összegyűjtöm mindazokat az okokat 
és érveket, amelyek propagálásom alatt  felmerültek s amelyek tá rgya
lásánál tisztázom a helyzetet s elősegítem a kibontakozást. Bár nem 
tagadom, hogy magában véve az a tény, hogy erre egyálta lán szüksé
gem van, magában véve is nyomasztó lehet, mert elgondolásom sze
rint már magának az eszmének a megemlítése is, varázsvesszőként 
kell megnyissa a lélekből fakadó megértés és rezenálás csobogó for
rását, — mégis megnyugtat az a tapaszta la ti  tény és az a tudat, hogy 
ezen kérdésekkel csak részlegesen s a jellemzetteknél találkozom, 
mert a protestáns társadalom  nagy s kvalitatav is jelentékeny része 
nemcsak örömmel, de kitörő hozsannával fogadja azt a törekvést, 
mely egységes táborba való tömörítésbe s egységes szellemi irányí
tásba és érdekközösségbe való egyesítésbe konkludál.

Szükség van a protestáns táborra  azért, mert a protestáns é r té 
kek vannak veszélyeztetve s nincs olyan társadalm i szervezetünk, 
amely egységes alkotásánál fogva jogosított s hivatott volna, avagy 
egyáltalán tudna olyan erővel és súllyel fellépni a veszély e lhár í tá 
sának védelmében, m'nit amilyennel csak egy átható, erős és nagy 
tszervezett tábor tényleg reprezentál.

M indjárt itt meg kell említnem azt az érvet, hogy az Egyetemes 
Egyháznak a kompetenciája mindenben s így ebben is megvan. Igen 
meg van, de az Egyetemes Egyház egyházi szervezet s egyházi vo
natkozású liturgiával s egyházpolitikával foglalkozik s nincs meg s 
nem is lehet az a közvetlen kapcsolata a társadalommal, ami nélkül 
társadalompolitikát kiválasztani nem lehet. Az igazság itt csak az, 
hogy nemcsak egyházpolitikát, de protestáns társadalm i politikát az 
Egyetemes Egynáz s illetve ennek szellemi fundam entum át képező 
reprezentáns püspöki kara  nélkül még csak elgondolni sem lehet. 
Kell az Egyetemes Egyház, mert e nélkül nem is lehet elindúlní s 
mert ez kell elvesse azt az életcsírát, amely megfelelő p lántálókkal 
és kertészekkel a társadalom ban kell kinőj je magát.

Veszélyben vannak a protestáns értékek minden vonalon. A  ha-

*) Ezt a közérdekű cikket melegen aján'om kartársaink figyelmébe és redig 
azért, mert a Sajtószövetség számit a tam'tóság erőteljes támogatásara.
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talmas ellentábor előretörése s építőmunkája végveszéllyel fenyeget. 
Nem csak kulturális és közgazdasági vonatkozásban, de számszerinti 
lélek fogyatkozásainkban is. Minden téren és vonalon, a lelkek meg
nyerésétől kezdve az i fjú pályaválasztásán s pozícióba jutásán ke
resztül, olyan erős és hatalmas szervezete van, mint amilyennel csak 
irigykedve s talán félve lehet rá tekinteni.

Nem szenved kétséget, hogy ezzel szemben nekünk védekezni 
kell. Védekezni, hogy megtartsuk azt a pozíciónkat, ami megvan s 
nem azt, amit érdemeink és értékeink szerint még sohasem foglal
tunk el. Védekezni s karöltve felépíteni a magunk számára azt az 
épületet, amely a mi munkánk és a mi értékeink tá rháza  legyen.

A  mi érdemünk az a lelkiismereti szabadság, ami alapvető for
rása  mindannak a haladó korszellemnek, amit a világ ma magáénak 
tart, s amin felépíti az ember népbaráti eszményeit s a mi értékünk az 
a készségünk, hogy ennek szolgálatában mindig a mi sorfalaink közül 
á llítottunk harcosokat. így termékenyítettük mi meg a történelmi 
időket mindig protestáns cselekedetekkel s igy fogamzott és született 
meg minálunk a mi büszkeségünk : Protestáns Magyar Vallásunk.

Azt hiszem, hegy nem szükséges az ellentábor, a reakció külön
böző intézményeit és szervezeteit felhoznom és felemlítenem. Nem 
kell felemlítsem, hogy minden foglalkozási ág, minden társadalmi 
kaszt részére, külön-külön milyen ügyesen és jól konstruált és sejt- 
szerűen kiépített hódító és beolvasztó szervezete van s hogy ezen 
szervezet a legfelsőbb pozíciókig is milyen kitartó eredménnyel s mi
lyen áldozatkészséggel működik, csak az általános horizontot érintem 
s csak azt, hogy a különböző nagyszabású s grandiózus intézmények 
és szent évek, most mindig nagyobb és nagyobb jelentőséget nyernek. 
És ennek jelentőséget ad különösen az, hogy benne, a vatikáni állam 
óta, a nemzetközi vonatkozása is jobban kidomborodik és kezd olyan 
jelleget kapni, mitha a magyar életnek, a magyar reménynek és a 
magyar sorsnak, — i más jelentősebb támasz, propaganda és munka 
hiányában, —> ez az eszmetan a letéteményese.

Ez szerintem a legnagyobb veszély, mert a lapjában tám adja  
meg lelkiismereti szabadságunkat s azt az ideált, amely vér tö r té 
nelmi tradíciónkon nyugszik s a lapjában tám adja  meg a független és 
szabad elhatározásra  nagy áldozat árán jutott Csonkamagyarország 
lelkiismereti szabadságát is. Pedig a Haza sorsa a protestáns eszme
kor diadalában van. A haladó korszellem nemzeti uralmában. Ez a mi 
várunk és ez a mi templomunk. Mert mi azért vagyunk protestánsok, 
hogy magyarok vagyunk.

Le akarom tompítani érveléseimnek látszólagos politikai színét, 
ám bár tudnom kell azt, hegy a politika sem egyéb, mint az életköve
telmények célszerű kihasználásának a tudománya. Tehát tudom, mert 
tudom azt is, hogy a protestáns és haza fogalmát elválasztanom nem 
lehet s így a politika akaratlanúl is érvelésem gyúpontjába tartozik.

De egyházi szempontból, vallásvédelmi tekintetből sem lehet kö
zömbös a társadalm i szervezkedés. Teljes tudatában vagyok, mert 
átérzem annak az igazságát, hogy ezt csak az egyház s annak hivatott 
vezetői hivatottak teljesíteni. Igaz, s ehhez profán kezek ne is nyúl
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janak hozzá, S profán mindenki s mindaz, akit nem az egyház tám o
gat s amit nem az egyház kelt életre. De az egyház támogatásával, 
ennek irányításával létesített társadalm i segítő szervezetre a mai 
viszonyok között az egyháznak van szüksége. A  szágúldó, rohanó idő 
magával sodorja az embert, A  nyomasztó gazdasági helyzet űzött 
vadként kergeti a szükséges falat után, nem ér rá pihenő stációt t a r 
tani s észre sem veszi, hogy tülekedő útjában  a mindent tagadó s a 
mindent romboló új eszmét és új megváltást Ígérő Isten és Egyház 
ellenes gondolatszférába kerül. Ezt az atmoszférát használja  ki kelet 
nyugat ellen s. itt, ebben az eszeveszett tülekedésben kell a védelmet 
biztosítani. Ez a társadalom harca s ezért társadalm i úton kell a va l
lás s az egyház tám ogatására sietni. Új idők, új emberek. Új gondo
latok új formát teremtenek.

Ha a világvárosok zajában, a tömeghisztéria kórságában fény
sugaras reklámokkal, vetített képekkel s attrakciós k iraka trendezés
sel kell a járókelő figyelmét a templom e lő t t . megállásra figyelmez
tetni, akkor én lelki megnyugvással veszem, hogy nálunk még csak 
társadalmi szervezkedéssel kell egyházunk tám ogatására  tömörül
nünk.

Ilyen végszükségben tárgyilagos bírálatot kell tartanom, a meg
levő protestáns intézmények felett, hogy melyek azok s milyen m érv
ben tudnak eleget tenni a parancsoló szükségnek. Ilyen egyetemes 
átható és átfogó képességű intézményünk amint látom és amint tudom 
egyáltalában nincs. Sem a Kálvin, sem a Luther Szövetség nem az. 
Sem a Bethlen Gábor Szövetség, sem a Magyar Pro testáns Irodalmi 
Társaság nem az. Először is nem egyetemesek, hanem csak helyközi 
értékűek. Nincs kapcsolatuk a társadalom  egyetemességéhez és ezért 
csak egyéni értékűek. Egyéni értéküket különösen reprezentánsaik  
értéke s mérve ad ja  meg. Aztán vagy partikulárisak, vagy elvont 
doktrinszerüek. Éppen ezért nincs is módjukban irányítani. Nem 
tudják olyan domináló erővel a p rotestáns életre rányomni a maguk 
szellemét, hogy az autonómia túltengésével mindenütt felburjánzó 
apróbb sajtókísérleteket, az átütőképesség, az átfűtött tudás és a te 
kintélyt parancsoló hívatottság fölényével és magából adódó ha ta l
mával leszerelni és az önkéntes visszvonúlásra rákényszeríteni 
tudnák.

S hogy meg tudnák akadályozni azt a visszatetsző állapotot, 
hegy nemcsak a jogcsúlt intézmények, de már apróbb kalmárboltok 
is ízléstelenül használhatják  a cégér protestáns jellegét. Vagy hogy 
az ország egyik legnagyobb protestáns helyén a Központi Sajtóválla
lat a két protestáns nőegylet ú tján  rendezte hangversenyét s mea- 
ku lpájuk szerint azért, mert azt hitték, hogy az protestáns érdekű és 
érzelmű vállalat. Avagy hogy meg tudnák akadályozni azt a sok és 
általam ismert anomáliát, amelyet tárgyilagos keretem miatt a béke 
és szeretet érdekében még csak körvonalozní sem akarok. És így esz
köz és mód hiányában nem is képesek olyan frontot teremteni, amely 
erőt és hatalm at is tudjon reprezentálni. Pedig kellene.

Kellene analógiára egy Protestáns Népszövetség. Hogy szintén 
tudjon a P rotestáns Nagygyűlésre tömeget vonzani. És kellene szintén



analógiára a Szent István Akadém ia m intájára  egy Protestáns, 
m cndjuk Bethlen Gábcr Akadémia. Annyi értékes tudósunk, művé
szünk s írónk van, hegy megint csak mottónak állíthatem be azt az 
a laptételt, hegy csak annyi értéket kívánunk a közéletben, mint 
amennyi az egyéni értékünk.

De nincs olyan szervezetünk, amely a protestáns értékeket ki
választaná vagy egyáltalában kataszterbe foglalná. Igazán csak elmú
lásuk folytán az újsághírekből tudjuk, hogy az érdemeinél fogva ki
választott nagyság protestáns volt. Mintha-mintha szerényen tűrnie 
kelle te tt  volna a padsorokban, hogy nem az uralkodó valláshoz ta r to 
zik. Ennek önérzetes társadalom ban nem vclna szabad így lennie. 
Mint ahogyan sokszor látjuk, hogy a közéletben éppen a pro testán
sok a legádázabb ellenségei egymásnak. Ennek mind a szervezetlen
ség, az öntudat hiánya, a magára hagyatottság az oka.

Kell tehát egy olyan szervezet, amely egyetemes érdekeket 
szolgál. Ha nincs, alkotni kell. Ha nem vclna, lennie kell. De van. 
Ez pedig az országos Protestáns Sajtószövetség. Életre keltette a 
szükség. A  protestáns lélek kívánsága. Ennek a feladata életre kel
teni a lelkek mélyén szunnyadó eszmét. Hogy ápolja és göngyölítse, 
hogy megmentse és megtartsa Egyházát és hazáját.  Hogy társadalmi 
ütőn a modern kor vívmányaival, akvirálással és propagandával, 
szervezettséggel és agitációval, szóval és írással, géppel és tollal, 
sajtóval erősítse hitét, egyházát, hazá já t  és önmagát.

A zt hiszem, hogy idáig való érveim összegyűjtésével sikerűit 
elérnem, hogy a szövetségre szükség van. Nem hiszem, hogy akadna 
valaki, aki az ellenkezőjét állítani és bizonyítani tudná. Tehát szent 
a hitem, hegy szükségpótló s nélkülözhetetlen intézmény vagyunk. 
Nem is hiszem, hegy rövid háromnegyed évi összmüködés után is már 
közel négyezer taget számláló szövetségünk ellen fundamentális 
rendszabályt lehetne tenni.

De éppen ilyen őszintén és férfiasán kell azt is beösmernem, 
hegy éppen az egyetemes és egységes cél érdekében reorganizáló 
m unkára  van szükségünk. Igazgatói teendőkkel decemberben történt 
dezignálásem óta szakadatlanúl ezen fáradozom. Hiszem is, hogy 
csak időbeli sorrend miatt m arad t el eddig is a várt  rekonstrukciós 
munka. M ert én ezt így érzem és így hiszem ; kötelességet teljesítek, 
ha a szövetség szükségességéről szóló érveim összegyűjtése után, 
ugyanilyen tárgyilagosan a következő fejezetben rámutatok a Prog
ramm gyakorlati megvalósúlásának a lehetőségére is.

(Vége következik.)

Rekontra!
Lapunk folyó évi 1. számában szerény elmefuttatásommal a nép 

viselet eltörlését hangoztattam. Nem hagyhatom szó nélkül a lapunk
ban megjelent két ellenvéleményt és a hozzám érkezett több pro és 
kontra  nyilatkozó privátlevelet.

A  felvetett eszme nagyon érzékenyen talált  néhány olvasót. 
Többen túlzottnak, merésznek és furcsának minősítik a felvetett esz-
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mét. Meg kell állapítanom, hogy ezek nem érte tték  át te ljesen  az 
eszme intencióját. A rra  gondoltak ugyanis, hogy a népviselet helyébe 
talán a legszigorúbb párisi divatot ajánlom. Szó sincs róla! Dehogy 
akarom én holmi divathóborttal megmételyezni népünket! Tiszta szí
vemből gyűlölöm azt magam is ! Igaz, hogy cikkemben érintettem a 
divatot és a lakkcípőt is, de csak feltételesen, a legmesszebb fekvő 
eshetőségekkel kapcsolatosan.

Disztingváljunk, kérem! Tegyünk különbséget népviselet és né
pies viselet között! Népviselet ala tt  értsünk olyan viseletét, am ilyen
ben a nemzetiségiek legtöbbje jár. Amelyikről a művelt nyugatnak 
igen furcsa a véleménye. Saját füleimmel hallottam, amikor egy ilyen 
külföldi „szegény b a rb á ro k é n a k  nevezett egy népviseletbe öltözött 
magyarhoni tömeget.

Népies viselet a la tt  értsünk pl. olyan viseletét, amilyenben nép- 
viseletes vidéken is a csízmadiáné, a korcsmárosné, a kovácsné és a 
m adám  teésasszonyok és leányaik járnak, de amilyennel Dunántúl 
is elég gyakran találkozunk általában. Ennél a viseletnél nem lá t
hatók sem meztelen karok, sem födetlen mell és nyak. Én tehát a 
népviselet felett törtem pálcát —  mondjuk — a népies viselet javára.

Érdekes, hogy azok, akik eddig felvetett eszmémet üdvözölték, 
mind olyanok — pardon, egy kivételével — , akik nemzetiségi, vagy 
népviseletes vidékeken élnek. Ezek ismerik a népviselet minden h á t 
rányát, mely sokszor az undorra l is határos. Ellenvéleményeseim 
pedig nyilván nem ismerik a szerencsétlen, népviseletben járó sok 
m aradi népünk életviszonyait.

Je leztem  cikkemben, hogy a nemes  tradíciókat igenis féltve kell 
őriznünk és ápolnunk. De micsoda tradicíók és főleg mily nemzeti 
tradíciók fűzik népünket az ősi népviselethez? . . , Azokat a népeket, 
akik idegen országokból szakadtak ide s azokat is, akik ilyenektől 
vették csak át a minden ízében m agyarta lan  és nemzetietlen népvise
let százféle változatát! Hej, ha díszmagyarban járna a magyar tem p 
lomba, akkor örülne rongyos kit szívem, de . . . ilyen magyart alig lá 
tok . , , csak Szvatopluk népétől, meg oláhtól, horváttól, ráctól, szász
tól, svábtól, — meg ki tu d ja  hány nációtól ránkm aradt, ellopott n ép 
viseletet !

És milyen szépek ezek ! Mily ízlésteliek ! Távolról, vagy egy- 
egy primadonnán a színpadon ! De közelről ? ! — Ízelítőnek csak ne
hány  példát említek meg !

A  népviseletes nő csak vasárnap fésűlködik ! Tisztelet a kivé
telnek ! H ajá t  bekeni valamilyen zsiradékkal. Egész biztosan nem 
Párisban készülővel. Tehát gazdasági szempontból nem veszít vele. 
Mondom, bekeni vele haját .  Jó  vastagon, hogy minden hajszál lesi
muljon és csillogjon. A  hajfonatokat aztán összedrótozza, összeszövi- 
fonja. Kell is ezt, mert hétköznap nem ér rá  egy-egy ilyen 2 órás 
fésülködésre. Egy hétig feltétlenül meg kell állni a helyét annak a 
dicsőített népviseletes frizurának, de ha  viselője a következő vasá r
nap véletlenül nem menne templomba, akkor még egy hétig is ! Hi
szen ha egy kissé kócos lenne is, — ki lá tja  azt a kendő alatt  ? !

Más, A  8— 10 m anyagból készült szoknyát ráncba szedik. Min-
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den ha jtás  nagysága hajszálnyira  egyezik a másikkal. Valamilyen 
gőzölési e ljárással azután  állandósítják. Ilyen műtétet egy-egy szok
nyán csak egyetlen egyszer lehet annak életében végezni. M ár most! 
Kimosni, tisztogatni, vasalni stb. nem szabad ! Meddig tart  el egy-‘ 
egy viganó ? A  viselő 5— 6 évig, de az ünneplőt egy-egy emberöltő 
eltelte után örökölni is lehet néhányszor ! I tt  aztán arra  gondoljunk 
jó ellenvéleményeseim, hogy mi minden terem meg e tradicionális 
népviseletben, a haj között és a viganók száz meg száz ráncában ! ? 
Azok a tanítótestvérek mondhatnák el, akiknek a tanítói pálya ezer 
küzdelme között még a Pediculus capitis és corporis ellen is örökös 
küzdelm et kell vívniok.

Évekig —  míg le nem szakad viselőjéről teljesen —  mosatlan a 
ruha. Mennyi szennyet, piszkot, baktériumot és bacillust szed fel, 
hordoz és terjeszt az, szinte ragad s mily rettenetes kellemetlen a 
szaga. És megsúgom még azt is, hogy mosatlan viganók még a zseb
kendő szerepét is betöltik !

Szegény tanítótestvérem s te hiába kardoskodsz ott 40 eszten
dőn keresztül a mindennapi fésülködés, mosakodás és a zsebkendő
használat mellett 1 M ert néped konzervatív, maradi ! Ha erélyesen 
lépsz fel, akkor se érsz célt, mert tradícióin a nép változtatni nem 
hajlandó  a te kedvedért. De azt e lérheted erőszakoskodásoddal, hogy 
te leszel a leggyűlöltebb személy tanítványai és szülei szemében. 
Végre is meghajolsz néped ősi tradíciói előtt s hallgatsz, beleéled 
m agadat a változhatatlanba, emészt a méreg.

Még szerencséd, ha más vidéken nem tanítottál, mert akkor be
lenyugszol abba a tudatba, hogy az mindenütt csak úgy van.

Engedelmet, de ilyen tradíciókból nem kérek ! Nem is hiszem, 
hogy valaki tiszta turáni lélekkel ra jonghatna értük.

És ha m ár a tradícióknál tartunk, bá tran  merem azt is mondani, 
hogy van nehány tucatra  való olyan tradíciónk, melyekért nem é rde 
mes, de nem is szabad hevűlnünk ! —  A  káromlás, a virtusoskodás, 
a pártoskodás, a pörösködés stb. mind olyan patinásán tradicionális 
csökevényeí a magyar jellemnek, melyek nélkül ma még el sem tu d 
juk képzelni a magyart. Azok az 'egy  hétig tartó jó falusi lakodalmak, 
keresztelők, pasziták olyan igazi, ősi ,,nemzeti bélyegei“ és a ha la 
dást gátló hatalm as ,,védfalai“ népünknek, melyek nem egy család 
boldogulását, gazdasági jólétét döntik sírba. Ezeket haladéktalanúl 
le kell tépnünk, le kell rombolnunk, hogy a kulturnépek lázas, gaz
dasági és szellemi versenyében nemzetünk se m aradjon el.

Berzsenyinek a maga korában nag y o n , igaza lehetett, de azóta 
nagyon sok védfal ledőlt már a nemzet keretein belül az egyes t á r 
sadalmi osztályok között. Le kell dőlni a többinek is, ami még gátoja 
a nemzet haladását,  jobb jövője hajnalhasadását.

Hogy hit- és erkölcsbelí síilyedést szülne a régi szokások s a 
népviselet eltűnése ? H át hol van több és dúrvább erkölcsi íeslettség 
mint éppen a népviseletben járó népeknél és nemzetiségeknél ? ! A  
házasság előtti együttélés, a fonóházak csendélete, a korcsmái m ula t
ságokban és éjjel az uccán szabadra engedett ifjúság feslett duhajko
dásai mind a kasztszerűen izolált, népviseletes népeink ősi tradíciói.
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Kérdem, mit veszthet erkölcsi szempontban ez a nép, ha kivetkőz- 
tetjük népviseletéből ? Semmit sem, csak nyerhet vele.

Népünk morális és ethikai érzéke a régi maradiságban nem fino- 
múlhat.

Hegy majmol a nép ? Ha a majmolásnál tart, az jó jel, örüljünk 
annak, ha tud majmolni, mert amelyik nép már ott tart, az biztos, 
és jó a kultúrának. Mi volna más a művelődés alapja, ha nem maj- 
molás ? ! Csak nyújtsunk neki minél több majmolni valót ! Van elég 
bőven belőle ! De necsak divatban, hanem érdemes szellemiekben és 
gazdaságiakban is ! Csak ra jta ,  nyúljunk szeretettel kérges tenyere 
után, mit felénk nyújt ; fogadjuk jobbját megértéssel !

De az baj, hegy az a nép, az a szánandó tömeg, amelyiket ki 
szeretnénk vetkőztetni népviseletéből, nem majmol. Semmit se, csak 
ősei tradicióját ! Beszélhetsz neki, tan íthatod  őt, —t rád  se hederit, 
Iskolánkívűli tanításaid, jótanácsaid épp oly kevéssé érdeklik, mint 
az iskolán belüliek ! — De különös, ha egyszer-egyszer túllépi az 
ilyen polgártárs faluja ha tá rá t  s egy ideig idegenben, kulturáltabb 
nép között él, teljesen megváltozik. Leveti népviseletét. Ez az első 
dolga. Többé a világért magára nem venné. Még akkor se, ha újból 
visszatérne régi falujába. Ha aztán beszélsz vele, mintha kicserélték 
volna ! Haladni, művelődni vágyó ember lett belőle, aki olvasni is 
szeret s aki minden tőle te lhetőt megkísérel, elkövet, hogy faluját is 
kizökkentse maradiságából.

Egy Ízben egy csoport küldöttsége jelentkezett nálam. A rra  ké r
tek, hogy gyermekeiknek az elemi ismeretekből, rajzból és zenéből 
adnék külön órát, de ábrázoló mértanból és zenéből a felnőtteknek 
is. Nem tud tam  elképzelni, hogy mi ütött hozzájuk. Megtudtam, Hó
napokon keresztül távol voltak. Az idegenben rosszul érezték magu
kat, mert maradiságuk igen kirívó volt az idegenek között. Vissza
térve elhatározták, hogy változtatnak maradiságukon. A  tanulásból 
persze semmi sem lett, de a népviseletből családjukkal együtt kivet
kőztek. —  Hiszen ez az a lfá ja  a cívilizálódásnak.

És most nézzük a civilizálódó nemzeteket ! A kár  a négert, indi
ánt, kínait, japánt vagy törököt mindegy, de amint ezek a nyugat
európai civilizáció felé hajlanak, első lépésük az, hogy öltözéküket 
cserélik fel. És mi itt, a nyugat szomszédságában még azért ka rdos
kodnánk, hogy népünk elkopott, ősi tradíciói mellett, régi maradisá- 
gában m aradhasson ! ? Ha a Balkánhoz nem esnénk geográfiailag 
közelebb mint a nyugathoz, akkor ta lán  nem aggódnék annyira né
pünk maradisága miatt, mint így !

Érdekes képet tá r  elénk Kovács István testvérünk Borgátáról, 
*az ottani nép divatozásáról és viselkedéséről. Minek tu lajdonítható  a 
haladni vágyó népiélek ilyetén kilengése ? A zt hiszem, hogy szere te t
teljes, önfeláldozó, bölcs irányítás mellett  ennyire nem fajú ihat el 
valam ely  község lakóinak haladni vágyása. I t t  is bizonyára évtize
dekkel ezelőtt eshetett valami súlyos mulasztás, amikor t. í, a nép 
majmolni kezdett. Bizonyára nem akad t  akkor alkalmas, erős kéz, 
kitartó lélek, aki helyesen foglalkoztatta  volna, vagy helyesen irányí
to tta  volna a népiélek megmozdúlását a ku ltúra  után, —  E rre  pedig
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szükség van. A  szegény, tudatlan  nép bizony fékeveszetten rohan 
— akár vesztébe is —  ha nem talá l  megfelelő, erőskezü demokrati
kus vezérre. Itt olyan demokráciára gondolok és olyan vezérre, mint 
milyet P á te r  Jenő  testvérünk lapunk márciusi számában oly ta lp ra 
esetten körvonalaz, akit az ,,emberszeretet, emberbecsülés, ha ladás“ 
örök eszméi fütenek s aki csak ,,ad és folyton a d “.

Ilyen erkölcsi kilengéseket a népviselet sem tudna egyensülyba, 
vagy nyugvópontra hozni, mert annál is vannak durvábbnál durvább 
kilengések. I t t  éppen ügy, mint ott sok tenni való akad a nép erkölcsi 
világa terén. De azt mondják, hogy ez a mi hatáskörünkön kívül esik! 
Bölcs híttudósaink dolga ez, gondolkodjanak ők, törjék  a fejüket ők 
ezek felett. A zt a részt pedig, ami a mi hatáskörünkben marad, ami
nek az elemi iskolából az életbe kiható és m aradandó ereje lehet, 
azt végezzük azzal a lankadatlan  szeretettel és szent kötelesség
érzettel, amelyik karunkat eddig is oly tennívágyóan fűtötte. O da
adással, önfeláldozással, gyakran a változhatatlan miatt húlló, ke
serű könnyek és keserves csalódások között is. Tenni, alkotni, el
üldözni a m aradiság kerekkötőit, nyitogatni egy szebb, boldogabb, 
derültebb és termékenyebb magyar élet zsilipjeit — ez legyen a mi 
ősi tradíciónk !

A z angol konzervativizmus inkább csak politikai irányzat. A  
nemzeti szokásaikban rejlő konzervatizmusról pedig tudjuk, hogy az 
csak szórakoztató és gyönyörködtető szivárvány a brit birodalom 
hatalma, gazdagsága, jóléte és ku ltú rá ja  felett. De minálunk, a mi 
népünknél ? Hétköznapi, sötét valóság, ijesztő és félelmetes lidérc 
nemzeti kultúránk pihegő testén. Azt a lukszust nem engedjük meg 
magunknak, hegy az íntellektuellek gyönyörködtetésére népünket 
ósdi m aradiságában hagyjuk.

Végül még valamit ! Felvetett eszmémre egy különösen érdekes 
privát ellenvetést is kaptam. Arról szól, hogy mit gondolok, hová ve
zetne az, ha a nép kivetkőzne népviseletéből ? . , . „nem lehetne a 
néppel bírni, boldogulni, nem lehetne v e z e tn i . . .“ és hasonlók. Nem 
értem hogyan gondolja az illető így népviseletben, régi m arad iságá
ban jobban vezethetni népét. Talán az orránál fogva ? Az már el
múlj; ! A  XX. század világjárt és világbolondítóktól bejárt, raffinált 
népét, amely egy világégés minden szenvedését és ezer csalódását vé 
gigkóstolta, csak maradiságából kiemelve, racionális kultúrában és fej
lett öntudatban lehet a nemzet s az egyház jólfelfogott érdeke sze
rint helyesen kormányozni. Ez lehet csak a legbölcsebb politikája az 
államkormányzatnak, de az egyházkormányzatnak is.

Félre  minden kicsinyes érzékenykedéssel, féltékenykedéssel és 
önzéssel ! Aki népét szereti, sorsát, jövőjét igazán, őszintén, minden 
képm utatástó l mentesen szívén hordozza, az ne a maga kicsinyes 
szemszögéből, lentről ítélje meg népe érdekeit, hanem emelkedjen 
fel egy magasabb régióba s onnan tekintsen alá erre a szegény, nyo- 
morúlt magyar népre. Onnan a magasból többet lát, tágabb lesz lá tó
köre, jobban meg tu d ja  ítélni, hogy mi káros és mi hasznos a. 
jövendőre.

Magyarkér, Reichel Lajos.
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Szerkesztői üzenetek.
Kéty. Az előfizetés már 1927. évi december 31-én lejárt. A küldött 

összeget tehát 1928-ra és 1929-re kellett volna elkönyvelnem. Tekintettel azonban 
arra, hogy nem kartárs urat terheli a mulasztás, az előfizetést 1930. évi decem
ber 31-ig rendben lévőnek tekintem.

Hódmezővásárhely. Hazafias iskolai ünnepélyetekről nagy élvezettel 
olvastam a gazdag műsort. Nyélbeütése sok verejtékhullásba kerülhetett, — de 
bizonyára meghozta nemcsak erkölcsi, hanem anyagi sikerét is. — Szívből kívánom!

Veterán. Megtanulhattad édes öregem: akinek jelene kifogástalan, annak 
múltját boncolgatják az emberek.

R. J. Hekeldama =  a vér földje. Ráillik porbaalázott hazánkra is. 
Bátran mondhatja.

Koltai János. Tessék megpróbálni! Nyitott szemmel tekintsen körül! 
Egyik alaptényezője a fantázia. A képzelet csak akkor bont szárnyat, ha külső 
ingerek és belső élmények megtermékenyítik.

Kenyeres. Vannak, akik azzal áltatják magukat, hogy azért volt igazuk, 
mert betörték a fejüket. Sajnos nem annak van igaza, aki igazat mond, hanem 
annak, aki úgy tud hazudni, hogy igazságnak látszik. — Nem folytatom, mert 
a tömkelegben eltévednénk, de Deák Ferencnek egy mondását még ideiktatom: 
„Mindent megszabad írni, ami igaz!“ Ehhez tessék igazodni, ha cikkét megirja. 
Deák mondását talán egy kis szórendcserével így is értelmezhetnénk: Minden 
igaz, amit megszabad írni.“

*

Kérelmemnek nem volt foganata, bár minden lapszámban 
ismétlem. Az iskoláknak fele még eddig sem fizetett elő. Ha 
a kartársak felhívják az iskolafenntartók figyelmét az egyete
mes egyház határozatára, eleget fognak tenni kötelességüknek. 
A sivár gazdaság] helyzetre való hivatkozással ezt a kérdést 
egyszerűen elütni nem lehet. Ilyen csekély összeg a legszegé
nyebb iskolafenntartó büdzséjében sem olyan tétel, mely mér
legét felbillenthetné. Ez már Igazán sem nem oszt, sem nem 
szo ro z!
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Elgáncsolt határozat.
A  Tanítószövetség húsvéti gyűléseivel kapcsolatban országos 

egyesületünk választm ánya is ta r to t t  ülést. Ezen üdülőházunk intéző 
bizottsága a szükséges munkálatok keresztülvitelének mérvéről és 
módjáról tanácskozott. H atározatait  a választm ány jóvá hagyta.

Gyűlésünkön résztvettek O r m o s  L a j o s  az ORTE agilis al- 
elnöke és M o l n á r  J á n o s  az egyesületnek ékes tollú titkára , —- 
kiket meleg testvéri szeretettel üdvözöltem.

Az egyik választmányi tag vendégeink jelenlétében kérdést inté
zett hozzám, mint elnökhöz aziránt, hogy mit tettem a terményfize
téses tanítók érdekében és mit szándékozom tenni ezután ? Ő úgy 
tudja, hogy semmit sem tettem. Hiszen a kormányzó előtt sem k ép 
viseltem az evangélikus tanítóságot, mert D o b ó  S á n d o r r a l  he- 
lyettesíttettem magamat. Én a legerélyesebben tiltakoztam  felszóla
lónak nemcsak provokáló hangja, hanem a lap ta lan  vádaskodása ellen 
is. Elmondtam, hogy nemcsak az összes püspököket, hanem az egye
temes tanügyi bizottságot és az egyetemes egyházi és iskolai felügye
lőn kívül még a kultusz- és pénzügyminisztereket is felkértem a sére
lem mielőbbi orvoslására.

Ez mind semmi, mondta a támadó kartárs . Úgy látszik ő tőlem 
azt várta  volna, hogy kézigránáttal erőszakoljam ki a kedvező dön
tést, vagy robbantsam fel a parlam ente t és csináljak magamból 
martyrt.

Hegy a kormányzónál nem tiszteleghettem, annak komoly oka 
volt. A  tisztelgés előtti napon kaptam  Rákostól az audienciát jelentő 
sürgönyt. Én akkor és m ásnap is, mint írásszakértő, kénytelen voltam 
egy súlyos törvényszéki tárgyaláson részt venni. Sehogyan sem tu d 
tam szabadúlni, azért az idő rövidsége miatt sürgönyben kértem fel 
Rákost, gondoskodjék helyettesítésemről és azért képviselt minket is 
Dcbó. Azt talán a gáncsoskodó kar tá rs  is kénytelen elismerni, hogy 
jól voltunk képviselve.

Ennyit erről a kínos incidensről,
A tárgyalás további folyamán O r m o s  L a j o s  a református t a 

nítóknak a term észetjárandóságek kérdésében elfoglalt á lláspontjá t  
ismertette. Mi is magunkévá te ttük  és a választm ány annak az emlí
te tt  számenkérő kar tá rsnak  sürgetésére, engem bízott meg, hogy m ás
nap  javaslat a lakjában juttassam az evang. és ref. tanítók álláspont
ját a Vezérlőbízottság és a Szövetség nagygyűlése elé.

Ennek a megbízatásomnak megfeleltem.
Javaslatommal az összes fővárosi lapok foglalkoztak, tehát kü

lön e helyen nem térek ki rá, mert fel kell tételeznem, hogy mindenki 
ismeri.



A nagygyűlés általános helyesléssel fogadta. Mikor azonban sza
vazásra  került a sor, akkor még azok is ellene szavaztak, akik a leg
hevesebben követelték tőlem a javaslat beterjesztését, még az is, aki 
a  választmányi ülésen azt proponálta, hogy azon eshetőségre, ha a 
nagygyűlés elvetné a javaslatot, az evang. és ref. tanítók azonnal ül
jenek össze és beszéljék meg a szükségeseknek látszó és célhoz vezető 
lépéseket.

Kuriózumként megemlítem még, hogy a nagygyűlés után körül
vettek az én kedves kartársa im  és arról biztosítottak, hogy egyedül 
az én javaslatom volt a helyes. (Tehát azért szavazták lei)

A zt hiszem, mindenki természetesnek fogja találni, ha a tö r tén 
tek után, bennem is ágaskodik a sértett  önérzet s a konzekvenciákat 
levoncm.

Erre  felhívom már most a kar tá rsak  figyelmét, hogy idejében kö
rültekinthessenek és utódomról gondoskodhassanak.

Krug Lajos.

A terményfizetéses kántortanítók válságos
helyzete.

(A magyar állam osztó igazsága.)
Irta: Grieszhaber Endre Henrik

Az ellentétek korát éljük. Hogy a tárgynál maradjunk, elég r á 
mutatnunk arra, hogy akkor, amidőn ezrével járnak ebben a szegény 
honban olyan tisztviselők, akik önhibájukon kívül nem tudják  meg
keresni a maguk és családjuk számára szükséges létminimumot, 
ugyanakkor szintén ezrével vannak olyan szerencsések, akik nemcsak 
egy, hanem két, három, sőt akárhány  esetben még több címen is el 
tudnak  helyezkedni és természetesen ilyen többféle címeken nyug
díjat, fizetést stb. élvezni. Ezekre igazán rá lehet fogni, hogy a fize
tést, nyugdíja t és miegymást élvezik, mert akárhány esetben olyan 
magas összegeket vágnak zsebre havonként, amilyen más szerény h a 
landó tisztviselőnek még egy egész évre sem jut. Sokszor még annak 
sem, aki már beevezett a hatodik fizetési osztályba és már eme sze
rencsés körülménynél fogva is abba a szerencsés helyzetbe került, 
hogy magának és család jának  rendes, tisztességes megélhetésén kívül 
esetleg meg is takarítha t egy kis tökét, feltéve, hogy a gyermeknevel- 
tetési gondokon túlesett.

Megdöbbentő esetek szivárognak ki némelykor az ilyen többféle 
címen élvezett fizetésekről. Fantasztikus számok egy közönséges t isz t
viselő szeme előtt, Egyben azonban nagyon tanulságosak, mert meg
győzhetik az embert arról, hogy ma már az ilyen állásharácsolás va
lóságos betegség lett és a viszonyoknak veszedelme s elfa julását h ir 
deti, amellyel végre az illetékes hatalomnak szembe kell szállnia és 
azt gyökerében orvosolni, míg nem késő.

Senkinek sem lehet kifogása, ha valaki a nyomorult havi 200—300 
pengőjéhez igyekszik még valamiképen néhány pengőcskét szerezni,
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hogy család já t rangjához mérten tisztességesen ellássa, ruházza és 
gyermekeit neveltesse. De amikor valaki havonként olyan fényes ösz- 
szeget kap nyugdíj vagy fizetés címén, hogy abból nemcsak úri mó- 
dcn megél, hanem normális élettel még tőkét is gyűjthet, annak igazán 
nem lehet szüksége arra, hogy esetleg ugyanabból a pénztárból min
denféle más címeken igyekszik még egy olyan -horrendum summát ki
halászni, amely másik több családnak rendes, tisztességes megélhetést 
biztosítana.

Éppen nem régen volt szó arról, hogy valaki pl. a rendes havi 
kb. 2000 pengős jövedelmén kívül űjabban beleül egy clyan állásba, 
ahonnan ismét közel 1000 pengőt kap havonta egy clyan pénztárból, 
ahová az á llam pénztár is adózik 300.000 pengő államsegéllyel. Az 
illető szerencsés egyén tehát havi jövedelmét ismét megduzzasztja  
egy tekintélyes összeggel annak az államnak a pénzével —  legalább 
részben abból — , amely állampénztárból eddigi jövedelmét, fizetését 
kapja. K ap ja  pedig anélkül, hogy az á l lam háztartás  egyensúlya ezért 
megbillent volna.

A mindenható jó Isten a tanunk, hogy mi nem irigyeljük senki
től azt, amit valaki tudásával, lelkiismeretes, hűséges munkával m eg
szolgál. És ha valaki képes arra, hogy több címen munkát vállaljon, 
akkor nagyon természetes, hogy több címen járuléka is legyen. Ne 
értessünk tehát félre. Nekünk egy cseppet sem fáj az, ha vannak olyan 
szerencsések, akik több címen kereshetnek, ha havonként a p én z tá r 
cá jukat egy kissé jobban, sokszor talán feleslegesen is m egduzzaszt
hatják. Nem! Hanem igenis végtelenül fáj nekünk és elkeserít jog
gal az, hegy akkor, amikor nagyon sokan e hazában több címen sok
szor igen nagy summákat, tekintélyes összegeket húznak, anélkül, 
hogy az á l lam háztartás egyensúlya megbillenne, ugyanakkor a magyar 
terményfizetéses tanítóság törvényes minimumát sem kap ja  meg cson- 
kítatlanul és a kántertanítóság a külön végzettséget, á llandó lekö
töttséget igénylő, az egészséget sokszor veszélyeztető kántori m ellék
foglalkozásért nemcsak hogy külön javadalm at nem kap, hanem egye
nesen bíintettetik, mert összfizetése még azt az összeget sem éri el, 
amit a vele egyforma szolgálati idővel rendelkező osztálytanító élvez.

Ez a végtelen igazságtalanság és a magyar tanítóságnak válságos 
anyagi helyzete késztette arra. hogy megkeressük a Szövetség elnök
ségét aziránt, hívjon össze a húsvéti igazgatósági ülések alkalm ára  
egy rendkívüli szövetségi ülést is, amelyen ezt az ügyet megtárgyalás 
u tán  az összes országgyűlési képviselők, illetékes miniszterek és a 
nyilvánosság elé vigyük azon célból, hogy a mostani költségvetés a l 
kalmával intézzék el.

Rákos István szövetségi elnök megbízása folytán a következő me
morandumot készítettem el, amelyet megbízómnak át is ad tam  to
vábbi eljárás céljából:

Méltóságos Uram!
A  magyar terményfizetéses tanítóság mai válságos anyagi he ly 

zete a rra  indít bennünket, hogy a magyar országgyűlés minden egyes 
tagjához forduljunk azon alázatos kéréssel, hogy a mostani költség
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vetés keretében annak tárgyalása során ügyünket az igazság és mél
tányosság szerint magáévá tenni és annak szószólója lenni méltóz- 
tassék.

Hogy Méltóságod sivár helyzetünket megértse, legyen szabad 
a lázattal a következőket megjegyeznünk:

1922-ben a magyar tanítóság összes természetbeni járandóságai 
az akkori á tlagárak figyelembe vételével átszám ítta ttak  büzaértékre. 
így aztán minden egyes állomás egy bizonyos mennyiségű métermázsa 
bűzával vétete tt  egyenértékűnek olyformán, hogy egy métermázsa 
bűza 27'84 pengőbe, a rozs 20 pengőbe, a tengeri pedig 24 pengőbe 
számíttatott.

A zóta  az egyes termények á ra ránya  is lényegesen megváltozott, 
mert hiszen most a rozs és a tengeri csak a felét éri már annak, amibe 
a felértékelés alkalmával számíttatott. A  bűza pedig vidéken most 
m ár az ősz óta 18— 20 pengő között mozogván, minden egyes mázsa 
búzánál, azaz értékegységnél több mint 9 pengős, a rozsnál 10 p en 
gős, a tengerinél pedig 11— 12 pengős a veszteségünk.

Ezeknek i l lusztrá lására  szolgáljanak a következők:
Valamely terményfízetéses kántortanítónak pl. a helyi iskola- 

fenntartó  egyházközségtől a következő járulékai vannak: 12 q búza, 
31 q rozs, 14 q tengeri, 650 liter bor, 3 kát. hold szántóföld, 100 arany 
korona értékű munkaszolgálmány a régi javadalmi jegyzőkönyv 
szerint.

Ezt a helyi járandóságot 1923-ben hivatalosan a következőképen 
értékelték: 12 q búza á 2500 kor. 30.000 kor., 31 q rozs á 1800 kor. 
55.800 kor., 14 q tengeri á 2200 kor. 30.800 kor., 650 liter bor á 30 
kor. 19.500 kor., 3 kát. hold szántóföld á l t o  9 búza 11.250 kor., m un- 
kaszclgálmány átértékelése 15.000 kor. A  helyi javadalom tehát ösz- 
szesen 162.350 kor., vagyis a 2500 koronás búzát számítva, 64 méter
mázsa búzára, illetve 64 értékegységre értékeltetett. Az esetleges 
készpénzjárandóságot ezúttal figyelmen kívül hagyjuk, mivel azt az 
á llamhatalom azóta pengőértékben átszámítva teljes összegében szin
tén levonásba hozza a fizetéskiegészítés megállapításánál.

Az előbb kimutatott helyi járandóság, tehát a 64 értékegység 
fejében az állam á 27‘84 pengőt, vagyis összesen 178E76 pengőt hoz 
az illető tanítónak a fizetéskiegészítő államsegély megállapításánál 
levonásba.

Ezzel szemben pedig az illető tanító a vidéken tényleg kap: 12 q 
búza á 19 pengő 228 pengő, 31 q rozs á 12 pengő 372 pengő, 14 q 
tengeri á 12 pengő 168 pengő, 650 liter bor á 30 fillér 195 pengő, 
3 kát. hold szántóföld á 1^2 9 búza 85‘50 pengő, munkaszolgálmány 
pengőértéke 136 pengő. Összes tényleges helyi jövedelem tehát nem 
178E76 pengő, hanem csak 1184‘50 pengő.

Az államhatalom ennek a IX. fizetési osztály alsó fokozatában 
lévő kántcrtanítónak illetményét következőképen számfejti:

Törvény szerint járó illetmény a IX. fiz. oszt. első fokozatában 
havi 230, tehát évi 2760 pengő. Az iskolafenntartótól élvezett termé- 
szetbeniek értéke a fenti értékelés szerint 178E76 pengő. J á r  tehát 
még fizetéskiegészítésí államsegély 978‘24 pengő.
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Ezzel szemben pedig a valóságos jövedelem a következő:
Az iskolafenntartótól biztosított természetbeniek tényleges jöve

delme csak 1184'50 pengő (és nem 178E76 pengő), fízetéskiegészítő 
államsegély 978'24 pengő. Összes tényleges jövedelem tehát 2162’74 
pengő és nem 2760 pengő.

Világos tehát, hogy az illető 597'11 pengővel kap kevesebbet a 
törvényes fizetésénél, tehát mint a vele teljesen egyforma szolgálati 
idővel rendelkező osztálytanító és így tulaj dcnképen nem a IX fiz. 
osztály első, hanem a X. fizetési osztály második fokozatában van 
(tehát négy fizetési fokozattal van visszavetve), mert 24 évi szolgálat 

u tá n  is csak annyi tényleges fizetést élvez, mint a 10, 11 és 12 évi 
szolgálattal bíró X. fizetésosztálybeli osztálytanító, aki kántori szol
gálatot nem teljesít.

Több ízben kértük már az ú. n. értékegységnek a leszállítását a 
búzának vidéki napiárához megfelelő értékre, de —- sajnos —  k é ré 
sünk mindezideig m eghallgattatásra nem talált. Ének folytán már az 
1929. évben minden egyes terményfizetéses tanítót annyiszor 9— 10 
pengős veszteség érte, ahány métermázsa búzára, illetve értékegy
ségre lett értékelve a fizetése. A zt reméltük, hogy a mostani költség- 
vetés keretében nemcsak leszállítják az értékegységet, hanem az 
1928. évi veszteségért egy megfelelő összeggel kárpótolni is fognak.

Megdöbbenve kell azonban most látnunk, hogy a költségvetésben 
az értékegység ugyancsak 27'84 pengővel számíttatik, holott egy mé
termázsa búzának még Budapesten  is csak 20— 23 pengő az ára, mely- 
lyel szemben a terményes tanítóság a vidéken 19 20 pengőnél többet
elérni nem tudott és most sem tud.

Az értékegységenként elveszített árdifferenciát semmiféle módon, 
még gazdálkodással sem tud ja  pótclni senki sem, mert hiszen a t a 
nítói földek köztudomás szerint a hiányos munkaszolgálmány miatti 
rossz mívelés, a trágya- és tőkebefektetés hiánya miatt teljesen érték
telen, kiuzsorázott tarackerdők, melyek az országos átlagtermés felét 
sem adják, miért is a legtöbb helyen a legminimálisabb áron bérbe 
vannak adva.

Megjegyezni kívánjuk még azt is, hogy a kántortanítóság egész 
jövedelme már 1922 óta te ljesen tanítóinak lett minősítve és így a 
kánteri funkciókért senki sem kap egy fillérnyi fizetést. A  kántorság 
pedig olyan mellékfoglalkozása a tanítónak, mely külön végzettséget, 
állandó lekötöttséget és nagy munkát kíván. Amikor tehát a termény- 
fizetéses kántertanítóság kettős, akárhány esetben pedig mint levita 
hármas szolgálatot is végez, mélyen elszomorító, hogy még a törvé
nyes fizetését sem kap ja  csonkítatlanul és legtöbb esetben jó néhány 
száz pengővel kevesebb jövedelme van, mint a vele egyforma szolgá
lati idővel rendelkező osztálytanítónak, aki kántori szolgálatot nem 
végez.

Méltóságos Uram!

Nagyon jól tudjuk, hogy szerencsétlen hazánk szegénysége nem 
engedi meg egyes tisztviselők külön igényeinek kielégítését. De hiszen 
nekünk külön igényeink nincsenek is. Mi a lázatta l  csak azt kérjük,
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hogy jogos, törvényes járandóságunkat annak rendje  szerint csönkí- 
ta tlanul kapjuk meg minden más tísztviselőtársunkhcz hasonlóan. És 
ha a magyar állam ház ta r tása  mindenkinek a fizetését csonkítatlanul, 
hiány nélkül tud ja  biztosítani, úgy teljes joggal ugyanezt kéri a ter- 
ményíizetéses tanítóság is, különösen azért is, mert annak egy jelen
tékeny többsége kántori szolgálatot is végez, amelyért biztosított d í
jazást az állam hatalom  már évek óta elvette és a kérdés megoldását 
rendezetlenül hagyta.

Mély a lázattal kérjük az elmondottak után a következőket:
í. Méltóztassék a mostani költségvetés tárgyalásánál az igazság- 

fegyverével odahatni, hogy az értékegység 1929. évi július hó 1-től 
számítva a tényleges vidéki búzaátlagáraknak megfelelően 20 pengő
ben állapíttassák meg s a jövőben is a termények olyan árban vonas
sanak le a fizetésünk kiegészítésénél, amilyen árban mi azokat a vi
déken értékesíteni is tudjuk.

2. Méltóztassék egyben már most a közoktatásügyi és pénzügyi 
kormánynak megadni a felhatalmazást arra, hegy a tanítói, levitái és 
kántori javadalcm a jövő évben egy megfelelő méltányos százalék 
szerint e lkü lön ítessék  és az így fennmaradó tanítói javadalom a meg
felelő államsegéllyel kiegészíttessék.

Méltóságés Uram!
A  magyar terményfizetéses tanítóság igazságos ügyének ren d e 

zése most a magyar országgyűlés ígazságérzctétöl és jóindulatától 
függ. Rendületlenül bízunk a magyar országgyűlésnek és minden 
egyes tagjának igazságérzetében és azért alázatos kérésünk ismétlése 
mellett magunkat kegyes atyai jóindulatába ajánlva, m aradtunk 
Méltóságodnak alázatos s z o l g á i .............

Magyar Tanítótestvéreim!
Szükségét éreztük, ezeket elmondani és itten leközölni egyrészt 

azért, hogy mindenki lássa, érezze, hogy a magunk tehetsége és ereje 
szerint megtettünk minden lehetőt. Igyekeztünk a legilletékesebb 
helyen odahatni, hogy a költségvetés vitá jánál még gondoskodás tö r
ténhessék ügyünk igazságos rendezése végett. Voltunk küldöttségileg 
P e t r i  állam titkár úr Öméltóságánál is. Sajnos, nem hoztunk onnan 
semmi biztatót. A  gazdasági helyzetre való hivatkozással úgy gon
dolja, hogy a mostani költségvetés keretében már nem lehet segíteni. 
Ha azonban meglesz a megfelelő kölcsön, akkor majd az értékegység 
ügyét a kántori kérdéssel együtt kívánják megoldani. Természetesen 
elismerik kérésünk jogosságát . . .

Nagyon sajnálom, hogy a memorandumban foglalt második pon
tot, mely a kántori kérdés rendezésére irányul, a Szövetség elnöksége 
nem honorálta, mert úgy gondolta, hogy az értékegység leszállítását 
e kérdésnek egybekapcsolása megnehezíti. Szerettem volna a kántori 
kérdést azért felvenni, mert az most a korm ányzatra  semmiféle költ
séget nem jelentett volna, hanem csak elkötelezte volna a korm ány
zatot arra, hogy nagy várakozások után végre ez a kérdés a megvaló
sulás stádiumába léphet.
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Ehelyett azonban felvétetett a memorandumba a hetedik fizetési 
osztályba való automatikus előléptetés, a helyettes tanítók kinevezése 
és a tanyai tanítok végtelen sanyarú  helyzetének igazságos rendezése.

Elmondottuk mindezeket azonban másrészt azért is, hogy minden 
érdekelt és nem érdekelt tanítótestvérünk ismerje meg a dolgokat 
tisztán és alkalmilag hasson mindenütt oda, hegy igazságtalan hely
zetünket megismerje az egész nemzet és hogy annak rendezése, illetve 
rendezésének szükségessége á tm enjen a köztudatba. Igyekezzék min
denki a hozzája közelebbi viszonyban álló nagyságokat, különösen az 
országgyűlési képviselőket megnyerni annak, hogy a költségvetési vita 
során igazságos ügyünk mellé álljon és ha kell, még az á llam hatalom  
rákényszerítése mellett is. Meg kell é rte tnünk azt, hogy itten nem 
fizetésjavításról van szó, hanem arról, hegy megkapjuk azt, amire jo
gunk van. Mert, ha igazság az, hogy csak úgy könnyedén odavetnek 
nekünk egy levegőben lévő búzaárat, akkor egész fizetésünket is el- 
vehetik ugyanazon a címen.

Amint már mondottuk, mi nem sajnáljuk senkitől a többfizetést. 
De ha a magyar állam már annyira  szegény, hogy a magyar termény- 
fizetéses tanítóságnak a filléreire van ráutalva, akkor az igazság az, 
hogy ebben az áldozásban minden magyar tisztviselő arányosan á l 
dozzon és akkor tessék mindenkitől egy cseppnyit elvenni. Ha min
denki áldoz, azt a nagy közösség könnyebben elviseli, mint a t isz t
viselői társadalom nak csak egy csekélyke hányada! Nem tudunk be
lenyugodni abba, hogy a magyar tanítóságtól a jogos filléreket e lve
gyék és ugyanakkor azt látjuk, hogy másfelé mindenre bőven van 
pénz.

Az á llam titkár úr Öméltóságának megnyilatkozása a r ra  késztet 
bennünket, hogy igazságos ügyünk mellett továbbra is k itartóan h a r 
coljunk, míg a kérdés meg nem érik. Nem mondunk le most már 
egy fillérről sem. Visszamenőleg kárpótlást  fogunk kérni, és a k é r 
dést á llandóan napirenden  tartjuk , míg meg nem oldják. Nem fogunk 
ismét csak hónapok múlva összejönni. Ha a költségvetési vitánál igaz
ságunk nem győz, kell, hogy újból erélyesen akcióba lépjünk.

Kedves kartársainktól csak egyet kérünk: k itartás t  és ha a meg
hívó széjjelmegy, hogy az általános gyűlésre szólítson bennünket, h a 
bozás nélkül tessék meghozni az á ldozatot és eljönni. Ha egy ilyen 
gyűlésen a tanítóság impozáns számban jelenik meg, ez mindenesetre 
amellett fog bizonyítani, hegy a kérdés nemcsak néhány izgága em 
bernek, hanem az egész tanítói közösségnek mélyen fájó sebe, melyet 
feltétlenül és sürgősen orvosolni kell.

De hegy a kérdés a rendezésre  már te ljesen megérett, elég rá 
mutatnunk a rra  a fényre, hegy a szövetségi gyűlésen megjelent k ép 
viselők: Szilágyi, Schandl, Krüger és P intér képviselők egyhangúlag 
cda nyilatkoztak, hogy a kérdést az országgyűlésen egyöntetű e lha tá 
rozással dűlőre fegják vinni. Ha egy reménysugár van, úgy ez nyug
ta to t t  meg bennünket.
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Tanítótestvéreim!
A terményfizetéses és kántori szolgálatot végző tanítók mai vá l

ságos helyzete ad ja  kezembe a tollat. Mint érdekelt tél sa já t  bőrö
mön érzem helyzetünk tarthata tlanságát. Hiszen akárhányan négy 
fizetési fokozattal kevesebb fizetést kapunk a valóságban, mint ameny- 
nyire szolgálati éveinknek megfelelően jogunk volna, nem is szólva 
most arról, hegy a kántori fizetésünket az államhatalom már évek óta 
teljes egészében egyszerűen elvette.

A húsvéti rendkívüli szövetségi ülés alkalmával P e t r y  á l lam 
ti tkár  úr Öméltóságának ügyünkben tett  nyilatkozata nem volt meg
nyugtató, mert hiszen mi törvényes fizetésünket nem tehetjük egy 
esetleges állami kölcsöntől függővé, amelyről már eleve hangoztatják, 
hogy azt csak produktiv beruházásokra szabad m ajd  felhasználni.

A színtiszta igazság azonban ez: ha van a m agyarállamnak pénze 
arra, hogy minden más tisztviselő törvényes javadalm át csonkítatla- 
nul tud ta  a költségvetésbe beállítani, akkor feltétlenül kell pénze len
nie a rra  is, hogy a magyar tanítóság terményes részének fizetését is 
csonkítatlanul biztosítsa. Ha pedig már tényleg olyan nehéz helyzetbe 
került volna a magyar á llamháztartás, hogy csak megcsonkítva tudja 
a fizetést biztosítani, akkor ne csak éppen a természetbeniekkel e llá
tott tanítóság legyen az áldozat, hanem akkor tessék igazság szerint 
minden magyar tisztviselő fizetését arányosan megcsonkítani. Ez te r 
mészetesen általános felszísszenést keltene fent és lent egyaránt, de 
mindenesetre igazságosabb és elviselhetőbb volna az össztisztviselök, 
mint csak a tanítóság egy bizonyos százaléka részéről, amelyik már 
évek óta jelentékeny összegeket veszít és hiába könyörög igazságért. 
Ha csak azt a három milliót számítjuk, amit a kultuszban hangoz
ta tnak  ennek az ügynek a rendezésére, akkor is nagyon érzékeny 
veszteség nekünk, mert átlag 500—600 pengőről van szó.

No, de ne higyje senki sem, hogy a mi javunkra így meg ak a r
nék vágni tisztviselőtársainkat. Nem! Ezzel csak azt óhajtottam de
monstrálni, hegy aminthogy nem lehet senki törvényes illetményét 
megcsonkítani, úgy a tanítóság terményes részét sem. És amint biz
tosítani lehetett minden magyar tisztviselő javadalm át csonkítatlanul 
az idei költségvetésben anélkül, hogy az á llam háztartás egyensúlya 
megbillent volna, úgy a terményes tanítóságét is, ha megvan hozzá a 
szükséges igazságérzet. I tten nem lehet pénztelenségre, hiányra hi
vatkozni. A  gazdasági krízist sem fogja ez a tétel helyrehozni.

A  szövetség ülésén megjelent képviselők nyilatkozata m inden
esetre nagyon jól esett, amelyben arról biztosították a tanítóságot, 
hogy úgy az értékegység, mint pedig a kántori ügyben pártkülönbség 
nélkül fognak sorompóba állani és a mostani költségvetés keretében 
annak tárgyalása során jogos követelésünket igazsággal és a leg
messzebbmenő jóindulattal megvédeni. És ha ezek a jó urak az o r
szággyűlésen tényleg olyan lelkesedéssel fognak mellénk állani, ami
lyennel a gyűlésen nekünk ígéretet tettek, akkor minden reményünk 
meglehet arra, hogy az értékegységet egy megfelelő összegre fogják 
leszállítani.
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Tekintettel azonban arra, hogy mi már nagyon sokszor csalód
tunk az igazság győzelmében, el kell készülve lennünk a rra  is, hogy 
jeges igényünket most sem elégítik ki teljes egészében és éppen  azért  
már eleve megfontolandó, vájjon  mit fogunk cselekedni akkor, ha az 
értékegységet vagy egyáltalában nem szállítják le, vagy ismét csak 
olyan összegre, amely nem megfelelő és nem visszamenőleg! A  vesz
teségért feltétlenül kárpótlást kell kapnunk. Ha tehát jogos igényün
ket nem elégítenék ki a mostani költségvetés keretében, nem v á rh a 
tunk ismét hónapokig, hogy aztán  egy rendes, vagy rendkívüli szövet
ségi ülésen önmagunknak panaszkodva, egymást panaszainkkal, b a 
jainkkal felizgatva, az elnökséget keserítve, összeállítsunk egy olyan 
memorandumot, amilyen már garmadával hever elintézetlenül több 
helyen.

Egy általános szövetségi ülés különben is csak feleslegesen te r 
heli annak a sok szegény tanítónak a zsebét, akik az ülésre már p én z
hiány miatt sem jöhetnek. Más megoldáshoz kell tehát fordulni; ez 
pedig a következő:

Sürgősen meg kell a lakítanunk a Szövetség kebelében egy állandó 
felekezetközi bizottságot az érdekelt róm.-kath., reform, és az evang, 
terményes és kántori szolgálatot végző tanítók soraiból. Tehát a köz
vetlenül érdekeltekből, akik érzik és így értik a súlyos veszteségnek 
és bajoknak nagyságát és meg tud ják  keresni a megoldás lehetőségét. 
Minden felekezeti országos tanítóegyesület küldjön ebbe a bizottságba 
3— 4 hozzáértő, áldozatkész tagot. Ennek a bizottságnak a fe ladata  
kettős volna.

Az első és legsürgősebb: élénk figyelemmel kíséri az értékegység 
ügyének megoldását és amennyiben a mostani költségvetés keretében 
az igazságnak megfelelően el nem intéztetnék, azonnal akcióba lépni, 
értekezletre jönni, a miniszterelnöknél, a pénzügy- és közoktatásügyi 
miniszternél kihallgatás során helyzetünket őszintén feltárva, őket 
igazunk felöl meggyőzni. Egyben pedig széles körben megkezdeni a  
felvilágosítás m unkáját.  E rre  -— tessék elhinni —  igen nagy szükség 
van, mert á lta lában azt tapasztaltam , hogy kérésünk és helyzetünk 
igazával a m értékadó helyeken sincsenek tisztában. Sokan azt hiszik, 
hogy a tanítóság fizetés javítást akar és egy te lhetetlen moloch, mely 
sohasem telik meg. Nem is sejtik, hogy mi csak a törvényes fizeté
sünk csonkítatlanságáért küzdünk. Nem is sejtik, hogy mi évenként 
többszáz pengővel kevesebbet kapunk, mint amennyi szolgálati idő 
szerint járna! A  bizottságnak eklatáns példákkal kellene m ajd  meg
világítani a való helyzetet,

A másik és igen fontos teendője  ennek a bizottságnak az volna,* 
hogy a kántori kérdés ügyének rendezését, tehát a tanítói és kántori 
javadalomnak elkülönítését megfelelően előkészítené és bizonyos ja 
vaslatokat terjesztene ez ügyben az illetékes hatóságok és egyesüle
tek révén a minisztériumhoz.

Nem felejtjük el ugyanis azt, hogy a kultuszminiszter úr őkegyel
messége a jövő évi költségvetéskor aka r ja  ezt a kántori kérdést r e n 
dezni. Nem várhatjuk  meg azt, hogy a tanítóságot ez ügyben is be
fejezett tények elé állítsák, mert akkor ismét hiába siránkozunk.
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Hozzá kell já rulnunk ahhoz, hogy ez a rendezés, mely a jövőre na
gyon fontos lehet egyházi szempontból is, minél igazságosabb és tö
kéletesebb legyen és általános megnyugvást keltsen. Szeretnék meg
érni, hogy ne kelljen  a tanítóságnak á l landóan anyagi ügyek körül 
evezni.

Akik a különféle idők szellemében és különféle intenciók szerint 
felvett javadalmi jegyzőkönyveket ismerik, nagyon jól tudják, hogy 
a tanítói, kántori és levitái javadalom nak szétválasztása nagyon sok
féle kulcs és igazság szerint történhetik. Vannak javadalmi jegyző
könyvek, melyekben az eredeti tételek megváltoztatása mellett az 
összes javadalom tanítóinak minősíttetett csak azért, hogy az illető 
tanítónak nagyobb nyugdíjigénye legyen. Az ilyenek utódai most az 
tán  ingyen kántálhatnak. Holott az igazság az, hggy az utód nem 
szenvedhet azért, mert annak idején az állam kétkulacsosságra szok
tatta elődeinket. A  természet örök törvénye szerint, m inden lény vé 
dekezik és igyekszik menteni, ami menthető! Az öregek is azt tették.

I tten  tehát a bizottság szintén adatokat gyűjtene, azokat feldol
gozná, miáltal nagy szolgálatára  lehetne az érdekelt tanítóságnak, 
egyházaknak, de még m agának az államnak is. M ert ne méltóztassék 
most azt feltételezni, hogy én abban sántikálok, hogyan lehetne az 
összes járandóságunkat kántorivá tenni. Nem, hanem igenis, kapjon 
mindenki a felekezete szerint végzendő funkciókért megfelelő arányos 
kántori javadalm at is. A  bizottság tehát egy olyan megoldási formulát 
keresne, amely a különféle egyházak kebelében előforduló kántori 
m unkáért  megfelelő, méltányos ellenértéket biztosítana és ilyen é rte
lemben tenne javaslatot a kultuszkormánynak,

T a n í t ó t e s t v é r e i m  !

Az idő előrehladottsága azt követeli, hogy ne sokáig tétovázzunk, 
gyűlésezzünk. Gyorsan kell cselekednünk. Én azt hiszem, minden o r
szágos tánítóegyesületi elnök jól ismeri a maga embereit és tudja, kit 
lehetne it ten  munkába állítani és a bizottságba delegálni, amit a köz
gyűlés bizonyára hálás köszönettel fog szankcionálni.

A rra  kérem úgy az é rdekelt  tanítótestvéreket, mint pedig az el
nök urakat, tegyék eme gondolatomat megfontolás tárgyává és nyi
la tkozzanak a lapokban, akár levélben is és ha tervemet jónak ta lá l
ják  és keresztíilvihetőnek, nem lesz nehéz a továbbiak megvalósítása,

M a j o s ,  u. p, Bonyhád (Tolna vm.).

Tanítótestvéri szeretettel

Griszhaber Endre Henrik, egyhm. tanítóegyesületi elnök.
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Ne bántsd a tanítót!
Csöndes óráimban figyelni szoktam az egyes társadalm i kasztok 

életét, törekvéseit. Igaz, hogy csak nagy általánosságban, de azok 
kirívóbb esetei nem gátolják az észlelet alaposságát.

így tapaszta ltam  azt, hogy egy osztály fejlődésében nem kis sze
repet játszik az érzékenység. Sőt mondhatjuk, hogy minél műveltebb 
egy társadalm i osztály, annál érzékenyebb. (Az elnyomottak érzé
kenysége más.)

Támadások érik azokat az osztályokat is, melyek bátran , m eré
szen küzdenek az első sorokban; mennyire tám adják  hát még azokat, 
akik szerényen, meghúzódva mennek előre.

Meggyőződésem, hegy a túlzott szerénység nálunk tanítóknál 
végtelen hiba, sőt baj.

Lehet, hogy tévedek, de gyengének tartom azt a hangot, mely azt 
mondja: j o g o s ;  némának az ajakot, mely nem dörgi a m enny
dörgés erejének hangjával: n e  b á n t s !

Illetményügyeinket elintézik azzal, hogy az egész semmi más, 
csak pénzkérdés. Passz! Ilyen észt, ilyen észt! Hisz ha nem volna 
pénzkérdés, akkor nem őszülnénk a gondtól, nem fájna a fejünk, a k 
kor nem kérnénk. (A jogosat követelni szokták.)

Az érem másik oldala pedig, hogy sokszor elnézünk olyan dol
gok felett, melyet nem volna szabad a tanítói presztízs érdekében 
elnézni, megtorlatlanul hagyni.

Egy friss esetet mondok el. Esperesválasztás készül az egyik 
egyházkerületben. Az egyházfelügyelők értekezlete t ta r to ttak , ahol is 
kitűnt, hogy az eddigi esperes az egyházak többségének bizalmát m ár 
nem bírja, hanem egy érdem ekben gazdag, egyháztéren tapasztalt,  e 
tisztségben éveket eltöltött lelkészre kívánja ruházni az esperesi hi
vatalt. Ekkor felállt az egyik úr nagy haraggal s a következő m erész
hangú kije lentést tette: ,,N. N.-re csak a kötelességüket nem teljesítő  
papok és tanítók szavaztatnak, mert X. Y. esperes vasmarokkal fogja 
a tanítók és a papok nyaká t .“

A  papok, azt hiszem, el fogják intézni a maguk részéről ezt az 
ügyet, de elintézni kelle tt  volna ott m indjárt  a tanítóknak is, mert 
történetesen az egyesület elnöke ott volt, de a sértő megjegyzést h a l 
la tlanná  tette.

Hogy mi volt az a bizonyos vasmarok, azt nagyon jól tud ja  min
den X, Y, esperes úr  hatáskörébe tartozó tanító. Ez személyi motí
vum, nem fontos, ká r  érte a papiros és a nyomdafesték, de az igenis 
fontos, hogy a tanítóegyesület elnöke a tanítóra  ne engedjen senki
től semmiféle megjegyzést, rágalmazó kijelentést tenni, még akkor 
sem, ha az illető abból a táborból való, melynek kortese.

A tanítóság vegye ki a részét az esperességí választásokból, de 
az egyesület elnöke kérdezze meg a tanítókat, s úgy tegye latba te 
kintélyének súlyát. A kkor respektáln i fogják a hasravágó „Ju p i te rek “ 
a tanítóság érzékenységét, mert a hang erőteljes lesz: n e  b á n t s d  
a t a n í t ó t !  Páter Jenő.
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Kántorok éneke és a 18 pengős búza.
Ugyancsak csehül á llhat már anyagi helyzetünk ügye ! Nem

régen még az a fájdalom hullámzott végig rajtunk, hogy a napisajtó 
a mi ügyünkkel nem törődik, hegy a redakciók nem támogatják azt. 
Most már csak meg lehetünk elégedve ! Destruktiv és konstruktiv 
lapok éppen eleget foglalkoztak velünk a közelmúltban. Fe lja jdu lá-  
sunk elhatott mindenhová. De úgy látszik, sok köszönet nem volt 
egyikben sem ! Nem tud a magyar sajtó még abba a szellemi miliőbe 
őszintén és megértéssel belepillantani, amelyikben mi élünk ! Leg
többször csak ,,egy társadalm i osztály“ harcát lá tják  a mi törekvé
seinkben ! Még mindig nem látják, nem érzik, hegy a magyar jövő 
kú tíc rrása  mi vagyunk, nem látják, nem érzik, hogy a magyar fe ltá
m adás záloga a mi kezünkben van; még nem tudják, hogy a magyar 
nép jövendő, elhivatott vezérei mi vagyunk ! Semmit se látnak, csak 
azt, hogy évszázados küzdelmünkben tág torokkal csak kenyérért 
kiáltunk.

A  közvélemény előtt a sajtó nagy része még mindig csak az öt
venes évek ,,istenkokasá“-ról ír, ha a kántorokról esik szó.

Úgy látszik már két kardot kell ragadnunk, az egyikkel előre 
vagdalódznunk, a másikkal oldalt, meg hátra  ! Felháborító, hogy sok
szor mint gázolnak érdekhajhászók és törtetők, becsületünkön, önérze
tünkön, tekintélyünkön és hivatásunk lenézett szentségén is keresz
tül, csakhogy észrevétessék magukat ! —  Nem ! Testvérem, ezt nem 
tűrhetjük tovább! Le kell ráznunk azt a sok élősködő piócát magunk
ról, amik ra jtunk  keresztül akarnak  érvényesülni!

Egyik hívem megbotránkezva rohant a napokban hozzám. M u
ta t ja  a „Kis Ú jság“ április havi 13-iki számát, mely velünk is foglal
kozik. Jobban mondva: ra jtunk keresztül mással!

— Az már mégsem já r ja  kedves tanító úr, — mondja, — hogy 
ilyen gúnyos hangon írjon az újság a tanító árakról, meg aztán azok
ról a szép, szent énekekről, melyeket a tanító úrak énekelnek ! így 
nem volna szabad figurázni ilyesmivel !

Elolvasom. Végigfut ra jtam  valami kimondhatatlan keserűség.
— Igaza van jó ember ! Köszönöm !
Kezembe ragadom hát azt a második kardot, hogy legalább egyet- 

kettőt suhintsak vele. Egyet oldalt, egyet meg hátra  !
A  szóbanforgó cikk —  arra  lehetne legalább következtetni a so

rokból — egy kántor testvérünk panaszos levele nyomán Íródott 
állítólag.

Drága, ismeretlen kántortestvérem ! Nem tudom, hogy mily em
beri szabályok szerint, milyen felekezeti templomban dicséred „ha
mis“ vagy „nem hamis“ énekeddel, hangoddal az Úrat. Azt sem tu 
dom létezel-e, nem-e ? De kétszeresen végigsír lelkemen a te s ira l
mad, fájdalmad, panaszod. Hiszen közös sorsunk ! Ugyanaz a világ-, 
nem látta  szörnyű igazságtalanság korbácsol és nyomorít engem is mi 
téged. Az én könnyem a te könnyed, az én sóhajom a te sóhajod, a te



jajod az én jajgatásom, a te nyomorod az én nyomorúságom. Ha te 
fuldokolsz a nélkülözés árjában, én is veled fulladok meg, ha te k a 
paszkodsz a szalmaszál ulán, én is ! De engedd meg, a „Kis U jság“- 
nál nem kopogtattál jó helyen segítségért, megértésért ! A  „Kis Ú j 
ság“ — úgy látom cikkéből -— nekünk még szalm aszálnak is elég 
gyenge, hogy belekapaszkodjunk ! A „Kis Ú jság“ szellemi miliője a  
mienktől legalább is olyan távol esett, mint Makó Jeruzsálem től ! 
De lássuk csak mit és hogyan ír rólunk. Szórul-szóra idézem ránk 
vonatkozó kitételeit, mint alább következik.

A cikk címe, fentebbi.
Idézzük belőle a következőket:
„Ők b é r 1 e v e 1 ü k e t (t. i. a kántorok) mindig búzában kötöt

ték s így ta lán  szorosabban vannak összekötve a búzatáblákkal, mint 
az éneklő pacsirták és fülemülék.

Hogy mindezt most éppen a kántorok érdekében írom, mikor 
pedig másfél millió gazda sír és nevet a búzával, annak oka az a sira l
mas levél, amely itten fekszik előttem, kérve, hogy a kántorok hely
zetét tegyem szóvá a kisemberek lap jában  a „K i s  Ú j s á g “ -ban.

Nem tudom az én kántoromnak milyen a hangja s az alacsony 
búzajövedelem mellett jól énekel-e, vagy hamisan ? De ebben a 
levélben nem hamis. Most azonban ne a kántorok szempontjából 
nézzük a dolgot, hanem az édes m indnyájunkéból.“

Cikkíró azután vázolja a gazdasági romlás okait és kérdi: „Ki 
ennek az oka ? Vájjon az a szegény kántcr-e, aki azon sír, hogy a 
mai helyzetben nem tud lábbelit venni a gyerekei lábára, vagy azok 
a politikusok, akik azután  nyargalnak és kötik a kereskedelmi szer
ződéseket ? Miért csak a nép egye a főztjüket és miért ne egyenek 
ők maguk is abból ? Tessék csak a búzával sírni és búzával nevetni 
mindenkinek.“

Nem folytatjuk. Ebből a néhány kiszedett szemelvényből is lá t
juk, hogy a cikk írója, K ő r ö s p a r t i ,  nem ta lá lta  el, vagy szándé
kosan kerülte a védelemnek azt a hangját, mely rckonszenvet keltve, 
ügyünknek használt volna. Ellenkezőleg.

Egy hajszálnyi vonás sincs a cikkben, mely lelkirokcnságot vagy 
együttérzést árulna el. Nem tudom, hogy mi volt e cikknek igazi ten 
denciája. Nem tudom, nem ismerem — nem is érdekel —< egyéb, 
messzebbmenő célja és törekvése a „Kis Ujság„-nak, de azt látom 
cikkéből, hogy a mi törekvéseinktől az övé messze esik !

Mi —  nagy tévedés, igen tisztelt Kőrösparti  úr — i nem vagyunk 
társadalm i osztály! A  mi harcunk nem osztályharc! Mi tá rs a d a l 
mon kívüliek, osztályon felüliek vagyuek ! Mi — ha rongyosak va
gyunk is, ha éhesek vagyunk is, ha minket keresztre feszítenek is —1 
a nemzet tanítói vagyunk ! A  nép tanítói is mi vagyunk —  senki más ! 
Krisztus apostolai, a nép prófétái vagyunk !' Akik ma még nem is 
fogadnak be bennünket, azok is a mi népünk, a mi nyájunk lesznek, 
—  Eljön az idő !

És ha rólunk szól a krónika, szóljon az annak a tiszteletnek és 
tekintélynek hangján, ami kijár annak a magasztos hivatásnak, melyet 
betöltünk. Ha rólunk ír az, aki tőlünk tanúit  betűt vetni, ne a ron-
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gyos gúnyánknak járó sa jnála t  és lekicsinylés hangján írjon, hanem 
annak a szent fe ladatnak kijáró méltóságteljesség hangján, melynek 
szolgálatában utosó rongyunk is elkopik ! Ha pedig Isten házában 
ajkainkról elhangzó imádságos énekről szól valaki, akkor kalapot le ! 
A kkor szóljon a nyomorúlt földi vándor szava kicsisége érzetében az 
Isten előtti meghunyászkodás komoly, szerény hangján és ne az irónia 
fölényes hangnemében !

A magyar falu népe fülét nagyon bántja  minden más hang disz- 
szcnanciája. Az ő lelkében üres dörgedelmek visszhangra többé nem 
ta lá lnak  ! Az ilyen hangokat az ő szívük-lelkük visszautasítja. Elég 
volt !

Igen tisztelt Kőrösparti  úr, ön meg legyen kegyes, száműzze ne
mes szívéből irántunk táplált  minden jóindulatát. Köszönjük ! Még 
akkor is, ha az alacsony búzaárak miatt nem talá lnánk el jól h a n 
gunkat, vagy fején a szöget !

M ajd  kiverekszük mi magunk is, a magunk tollával és kardjával 
a  magyar kántortanítók és a magyar falu népe üdvösségét !

— chel —os.

Tanító, a turáni eszme szolgálatában.
Nemzetünkre ránehezedett az élet nehéz sülya. Annyi szenvedé

sen kevés nép ment keresztül, mint a magyar. Azt szokták mondani, 
hogy ver bennünket a ,.turáni á tok“. Pedig Ős-Turán földjéről csak 
erényeket hozott a magyar, nem pedig átkot.

Ott foggan meg a honfoglalás ereje, a hcnmegtartó erő, s kíséri 
a nemzetet egész ú tjára .

Az erkölcsösség, a jellem, a bátorság örökségként m arad az ősi 
birodalomból elindúlt magyarokra. Régi krónikások feljegyzéseiből 
olvashatjuk, hogy a nagy turáni birodalomban a börtönlakók száma 
nem ha lad ta  meg a százat, ami jellemüket fényes napként ragyogtatja.

Ismerték a társas életet; csak egy példát említsek meg: a falka- 
vadászatot, a solymászatot tőlünk majmolta Európa. Iparuk fejlett 
volt. Bőr-, szíj-, nyergesiparuk tanítómestere volt az európai ná
cióknak,

A bútorgyártást régen ismerték, a karosszék speciális magyar ta
lálmány. Kelet több országában ma is „magyar széknek“ hívják a 
karosszéket.

A  magyarok már régen gombos ruhában jártak, amikcr a híres, 
müveit Európa a bebujós ruhát felcserélte a gombossal.

A  hadviselés tudom ányát is tőlünk tanulták. A  híres német nagy
vezérkar nem is szégyenli megmondani, hogy embrió korában a m a
gyar hadászat nagyszerűségéből táplálkozott.

De később is, a mostani szép hazánkban is csak nagyot, m agasz
tosai alkotott a magyar. Mennyi jellemet, tudóst adott  a világnak, 
mennyit szenvedett Krisztusért, mennyi kincset termelt a népeknek!

Hogy pusztulunk, az bizonyos, de ennek nem a „turáni á tok“ az
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oka. M inden pártoskodást, széthúzást, testvéririgységet, önzést, gyű 
lölködést, anyagiasságot a „művelt n y u g a t tó l ‘ tanultunk meg.

Pusztulunk és ebben a pusztulásban nem lesz megállás, ha a m a
gyar vissza nem tér önmagához, turáni erényeihez és a nyugattól csak 
azt veszi át, ami hasznos fa jtá jának.

Itt  vár nagy feladat a magyar tanítóságra. Ennek az eszmének 
hordozójává kell lenni minden magyar tanítónak.

A történelem anyagát is ebben az eszmekörben kellene á tdo l
gozni. Őstörténetünkből a regéket, m ondákat nyaggatjuk, de a való
ságból csak annyit veszünk, hogy ,,a magyarok őshazája Ázsiában 
vo lt“ .

Nem külső „m áz-m agyarokra“, de belső „szív-m agyarokra“ van 
szüksége ennek a hazának, különben feltámadás nem lesz soha!

Páter Jenő.

Üdülőházunkról.
Révfülöpi Üdülöházunk teljesen rendbehozva vá r ja  az üdülni k í

vánókat. Házbizottságunk nyomatott egy prospektust, tá jékoztatót, 
melyet itt egész terjedelm ében közlünk s melyet Üdülőházunk intéző- 
sege kívánatra mindenkinek megküld. Ezenkívül választm ányunk h a 
tározatának  megfelelően 6— 8 lapban tesz közzé hirdetést Üdülőhá
zunkról. A  prospektus szövege a következő:

Tájékoztató az evang. tanítók révfülöpi ..Üdülőházáról.“
Révfülöp a Balaton északi p a r t jának  közepe táján, közvetlen a 

tó mellett terül el a Balatonfüred—Tapolca-i vasútvonalon. Nagyon, 
szép vidék. Körülfekvő alacsonyabb hegyek oldalain 200— 300 villá
ból áll. Falu  nincs, pormentes. Legközelebb fekvő község Kővágóőrs, 
3 kilométernyire Révfülöptől. Balatonfiiredtől és Tapolcától egyfor
mán 26 km távolságban.

Maga az Üdülőház egy 1241 négyzetöles, parkírozott kert köze
pén áll a Balaton körüli müút mellett. A  müüt olajozott, pormentes. 
Vasútállomástól 1, hajóállomástól 2 percnyire. Posta helyben. Üz
letek, melyekben minden sztikségés cikk bevásárolható. Nyáron át 
Budapestről naponta  hat vonat közlekedik.

Fürdőhelynek elsőrangú. A  mély víz a parttó l  200—300 m éter
nyire kezdődik. A Balaton a lja  sármentes, homokos. Levegője tiszta, 
egészséges.

Ideális kiránduló hely. Gyalogkirándulás a hegyekre, ahonnan 
gyönyörű a kilátás a Balatonra, Nem messze van a kékkúti forrás; 
vasas, szénsavas, savanyú víz. Szép kirándulóhely Szepezd (3 km), 
erdős, kedves hely. Az egész környék telve templom- és várromokkal 
a török időkből. Vasúton való k irándulásra  alkalmas Badacsony 
(10 km), Balatonfüred, Tihany, Tapolca (földalatti barlangok és ta
vak) és Keszthelyen keresztül Hévíz gyógyfürdő.

Hajón kirándulás a Balaton átelleni pa r t já ra ,  Révfülöppel szem-



144

ben van Balatonboglár, Balatonlelle, Motoros csónakázás, naponként 
m otorcsónakjára  tok menetrendszerűen.

Az Üdülőházban 16 szoba van teljes kényelemmel berendezve a 
vendégek számára 60 férőhellyel. A  szobák különfélék. Két-három 
személy számára, családok részére és nagyobb közös hálótermek. T á 
gas, szép veranda. Az ellátás napi négyszeri bőséges étkezésből, 
vagyis reggeli, ebéd, uzsonna és vacsorából áll. Reggelire tej, kávé, 
egy-egy péksütemény vagy tejeskalács. Ebédre leves, 20 dkg sült hús, 
főzelék, sült vagy főtt tészta, 2 db kenyér. Vacsora 20 dkg sült hús 
körítéssel vagy főzelékkel, 2 db kenyér. Uzsonna, mint a reggeli, vagy 
ehelyett fagylalt. Az ételek kívánatra adagolandók.

A napi pensióért fizetendő díjak:

Elő- és utószezonban május 1-től július 15-ig és 
aug. 16-tól aug. 30-ig:

T a g o k 
n a k

E v a n g
n e m

t a g o k

B á r 
k i n e k

a) E e l n ő i t e k n e k ....................................................... 4-30 5-20 5 ‘50
b) 12 éven aluli gyermekeknek külön ággyal 2-50 3 — 3-00
c) 12 éven aluli gyermekeknek ágy nélkül . 2-20 2 7 0 3 —
Közös férfi és közös női háló felnőtteknek . 4 T 0 4'50 5 ‘—
Közös férfi és közös női háló 12 éven aluli gyerm. 2-20 2-50 3 '—

Főszezonban július 16-tól augusztus 16-íg:
a) F e l n ő t t e k n e k ....................................................... 4 70 5-80 6'30
b) 12 éven aluli gvermekeknek külön ággyal 3 ‘— 3-50 4 —

c) 12 éven aluli gyermekeknek ágy nélkül . 2-50 3 20 3'50
Közös férfi és közös női háló felnőtteknek . 4-30 5-30 6 —

Közös férfi és közös női háló 12 éven aluli gyerm- 2-50 3'— 3-50
Csak ágyhasználat naponta  személyenként . 2'— 2-50 3 '—-

A  fenti díjakban a fürdés és a kabinhasználat bennfoglaltatik.
A felvételre való jelentkezés alkalmával határozottan  megjelö

lendő az idő (mettől meddig), melyre a nyaralni szándékozó felvéte
lét kéri.

A felvételről szóló értesítés kézhezvételétől számított hat napon 
belül személyenként 5 pengő előzetesen beküldendő az Üdülőház 
pénztárába, amely a fizetendő díjban elszámolást nyer.

Jelentkezést elfogad s kívánatra  bővebb felvilágosítást nyújt az 
Evang. Tanítók Üdülőházának Intézősége, Révfülöp.

Kedves. Kartársak! Minél többen találkozzunk a nyáron Rév
fülöpön. A viszontlátásra!

A szülők szerepe a tanító nevelési 
munkájában.

Meg fognak bocsátani tanítótársaim, ha munkámnak bevezetésé
ben oly dologgal foglalkozom, mely többé-kevésbé mindnyájunk előtt 
közismert. Le akarom szegezni véleményemet aziránt, hogy a tanítói
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munka egyszerűen kenyeret kereső fcglaikczás-e, avagy pedig élet
hivatás? Teszem ezt azért, mert e kérdést illetőleg a vélemények 
egyénenként és kcrcnként változnak. Teszem különösen azért is, mert 
az eziránti helyes megállapításom képezi egész m unkám nak a lap já t s 
ebből bontakoznak ki összes további fejtegetéseim. Á  tanító -munkájá
nak általános vélemény szerint kettős a jellege: egyrészt tanít, m ás
részt nevel. Vannak egyesek, akik a tanítást  ta r t já k  fontosabbnak és 
vannak, akik a nevelést. Vannak korok, mikor a nevelést helyezik 
a tanítás fölébe és viszont vannak időszakok, mikor a tanításban lá t 
ják munkánk fontosabbik részét. Ezt illetőleg még ma is nagyon in
gadozók a felfogások, sőt ha tározottan  ellentmondó törekvéseket lá 
tunk, mikor tanítói munkálkodásunk számára irányt és u tat jelölnek 
ki. Egyrészt fülünkbe harsogják: nevelni, nevelni; másrészt meg oly 
terhes tanítási anyaggal rak ják  meg tanóráinkat s ezt illetőleg oly 
eredményt várnak, hegy ezen eredménynek megvalósítása feltétlenül 
a nevelés rovására megy; az a hiedelem pedig nagyon is téves, hogy 
a tanítás nevel. Igaz, m ajd  minden tantárgyba bele tudom kapcsolni 
az erkölcsöt előhívó nevelési tényezőket, de ez, bármily ügyesen csi
nálom, időt rabol és egyszerre csak azon veszem észre magam, hogy 
az idő letelt és az előírt tanítási anyaggal nem végeztem. A nevelés
nek az a sajátsága, hogy nem tűr időbeli korlátokat, az a szívnek, az 
érzéseknek a munkája, mely nem nézi az órát, hanem az elérendő célt 
és a gyermekek részéről történt sren t megértést. I lyenek u tán  mái? 
igazán felvetődik a kérdés, melyik a fontosabb: a tanítás-e, avagy a 
nevelés? Protestáns felfogásunk szerint mind a kettő egyformán fon
tos, de csak akkor, ha mind a kettőt a kívánalm aknak megfelelőleg 
teljesíteni tudjuk. Ha nem, úgy a nevelés a fontosabb. M iért? Mert 
erkölcs nélkül a tudásnak nincs értéke, sőt képességet, ügyességet ad 
az erkölcsileg gyengébb egyéneknek a törvénybe vágó tettek elköve
tésére és így a társadalm i életnek, a törvényes rendnek  káros e le 
meivé avatja  ifjúságunkat, melyet a jövő reményeinek szeretnénk látni 
és hinni. Az illetékes tényezők is felvetették m ár e kérdést s a szülői 
értekezleteknek a rendszeresítésével próbálják  a nehéz kérdést a meg
oldás ú t já ra  terelni. Látják, kedves kartársaim, mily kényes és ne
héz a mi munkánk és az ország jövendőjének szempontjából mily fon
tos. E tény meghatározza a tanítói tevékenységnek a fogalmát, mely 
szerint a mi munkánk nem kenyérkereset, hanem hivatás. Mi a hazá 
nak létérdekeit szolgáljuk, amit pénzzel megfizetni nem lehet. Ez 
minden tanító keblét töltse el büszkeséggel és emelje m unkaere jé t  
nehéz pályánkon, de ez jogossá teszi abbeli követelésünket is, hogy 
mindenki szavaiban, tettében tisztelettel viselkedjék velünk szemben. 

Említettem a szülői értekezleteket. E pontnál kapcsolódik m un
kám bevezetése tu la jdonképeni feladatomba. A  szülői értekezletei: 
akar ják  némikép pótolni munkánkban a nevelési jelleg vaisszasorítá- 
sával tám adt hiányokat. Ezen értekezletek rendszere  a szülőket 
aka r ja  bevonni, mint nevelő tényezőket a tanítónak nemzetmegmentő 
munkájába. M ondhatná valaki: hisz ezt a szülők úgyis megteszik. 
Fájdalom , nagy csalódás. A  gyermek előtt lejátszódó családi per
patvarok, egy-egy káromkodó kitörés az apa ajkáról, egy csapásra
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tönkre teheti a tanítónak legodaadóbb nevelési munkáját. Az á l ta lá 
nos felfogás az, hogy a szülök a tanítónak segítőtársai legyenek ne
héz munkájában. De mit látunk? A  mai szülők inkább rontanak, mint 
segítenek. A kárm ilyen tantárggyal foglalkozik otthon a szülő gyer
mekével, nem ismerve a tanítónak tanítási módszerét, csak há trá l ta t ja  
a tanítónak munkáját, a nevelés terén rossz példaadásával meg egy
szerűen. agyoncsapja a tanítónak leglelkesebb igyekezetét is. S mégis 
a szülők közreműködésére szükségünk van. De csak a nevelést illető
leg. A  tanítás tisztán a tanítónak kötelessége. De hogyan? Ez az a 
kérdés, melytől függ munkánk eredménye, melyben hathatósan kell 
támogatnia a lelkésznek. Először is a szülőket kell nevelnünk. Külö
nösnek hangzik e megállapítás, de ami munkánknak gyűjtőpontja. E 
nevelési munkát van hivatva megoldani a szülői értekezlet. E nevelés 
két ütőn történhetik. Egyrészt közvetlenül a szülői értekezleten, más
részt közvetített ütőn. Közvetlenül a tanító végzi s a lelkész az össze
jöveteleken, közvetve pedig a szülők nevelése gyermekeik h tján  tö r 
ténik. Lássuk csak, hogy is történik a szülőknek nevelése a gyerme
kek útján.

Az iskolában megjelenő gyermeknek viselkedése, természete hű 
képét ad ja  a családi viszonyoknak, az ott létező erkölcsi állapotokat 
illetőleg. A  tanító egy-kettőre megtudja állapítani a gyermek egyéni
ségéből a családi életnek milyenségét, vájjon  jót lát-e otthon, vagy 
rosszat ? Homlokán hord ja  a gyermek a családi erkölcs finomságá
nak bélyegét, csak le kell olvasni róla. Meg tudom állapítani, hol 
imádkoznak s hol káromkodnak, Okkal-móddal vezetve a gyermek 
elmesél mindent, ami otthon történik, különösen a kisebbek s ha ra 
gaszkodással van a tanító iránt, akkor a nagyobbak is elmondják. Ez 
az eljárás ta lán  nem vág egészen egybe az illendőségnek szabályai
val, de tekintetbe véve az egyház, az á llamnak érdekeit, sőt az egyén
nek boldcgűlását, javát célzó nagy horderejű  fontosságát szent esz
közzé lesz s a tanító e lv ita thatatlan  jogává, kötelességévé. Nagyban 
hasonlít ez a fiilbegyónáshoz, de egyszersmind uralkodó hatalm at ad 
a tanító, a lelkész kezébe a lelkek felett.

Lássuk csak miben is áll a családi viszony megismerésének fon
tossága ? A  gyermek ú tján  bele tudok nyúlni az esetleges rossz csa
ládi szokásoknak megváltoztatásába. Ahol nem imádkoznak s a gyer
mek minden evés előtt s után, lefekvéskor, felkeléskor a tanítónak 
határozott parancsára  egyszerre csak el kezd imádkozni s szüleire is 
kéri a jó Isten áldását, gondoljuk csak el, milyen hatással lesz ez a 
szülőkre ? A  gyermek ajkáról elhangzó ima olyan lesz a családban, 
mint a napsugár, mely egy kis résen á rad  a setét börtönnek dohos 
falai közé. A  gyermeket a szülővel őriztetem ellen, vájjon im ád
kozik-e vagy nem ? Ha kell büntetem, de imádkozni kell. A hatás 
nem fog elmaradni. Ahol perpa tvar  veri fel gyakran a ház tájékát, 
ott a gyermekeknek megparancsolom, hogy Jézus egyszerű szavával 
szóljon közbe a szülők viszályának: „Békesség néktek, szeressétek 
egymást !,, Én úgyhiszem, egy ilyen árta tlan  megnyilatkozása a gyer
mek lelkének csodálatos hatással lenne a perlekedő házastársakra, 
ha  nem is mindenütt, de sok helyen. Ahol káromkodás kíséri a ren-
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des napi foglalkozást, ott a gyermeknek egy odavetett megjegyzése: 
Isten nevét hiába ne vedd, úgy hiszem sok helyen vissza riasztaná a 
felnőtt a jkáról a trágár szavakat. így neveli a tanító a gyermeken- 
keresztül a szülőket. Talán új módszer, ta lán  első p illanatra  v issza
taszító, de próbáld meg és látod az értékét. H a mást egyenlőre nem 
is, de azt eléred, hogy a szülők gyermekeik előtt tartózkodni fognak 
oly rossz szokásoktól, melyek megmételyezik a gyermek lelkét s 
kárba döntik a tanítónak fárasztó m unkáját.  Ez már eredmény, mely- 
önkéntelenül más vágányokra tereli a szülőknek életviszonyait. Sőt, 
közelebb hozza egymáshoz a gyermeket s a szülőt s emelkedni fog az 
egymás iránti tisztelet bennük s ezáltal a tanítónak becsülete. Viszont 
hatással van e módszer a gyermek erkölcsi neveltetésére is. Látva, hogy 
az ö közbenjárására  is szebbé lesz a családi élet, tud ja  értékelni va l lá s 
erkölcsi tanításait s a melegebbé lett családi életben más egyénné fog 
nevelődni. Ezáltal a szülőnek is felhívjuk a figyelmét a gyermek e r 
kölcsi nevelésének szükségességére. Észreveszi sa já t  hibáit s igye
kezni fog azoknak megsemmisítésére. A  tanító ezúton a gyermeke
ken keresztül nevel magának oly szülőket, kik azután képesek lesznek 
neki segíteni nehéz m unkájában a gyermekeknek erkölcsi nevelése 
terén.

Mikor a szülőknél csak némileg is ezúton célhoz értem, akkor 
lesznek aktuálissá a szülői értekezletek. Most elébük tárhatom  a 
gyermekeikkel szemben tartozó kötelességeket. I tt  a szülő lesz esz
közzé s a gyermek a cél. Megismertetem minden szülővel gyermeké
nek jó s rcssz tulajdonságait. Rám utatok arra, mily következmények
kel járhatnak a gyermeknek rossz hajlamai, ha idejében nem fojtjuk 
meg őket. Ma ár ta tlan  hazugságnak m ondjuk a gyermeknél az ügyes 
kifogást, mellyel menekülni akar a büntetés elől, ta lán  örülünk is 
neki, hogy milyen ügyes gyermekem van, pedig e kis hiba a bitó alá 
viheti felnőtt korában. Egy hatásos kis történet az életből m arad  meg 
leginkább az egyszerű embernek lelkében s ez tu d ja  legjobban befo
lyásolni. Megismertetem a szülővel azt az útat, melyen legkönyebben 
tu d ja  megközelíteni gyermeke szívét, hogy a rossz hajlam ú léleknek 
megjavításában segítségünkre legyen. Legelőször is szívéhez kötjük 
a szülőnek, hogy figyelje meg gyermekének minden szavát, minden 
tettét. S ha olyat lát vagy hall, ami ellenkezik a jó erkölccsel, figyel
meztesse a gyermeket s azonnal u taljon  Krisztus tanítására . Ha pedig 
állandónak m uta tja  magát a hiba a gyermeknél, úgy értesítse a szülő 
erről a tanítót, a tanító m ajd  megtalálja  a megfelelő eszközt, mivel 
ú t já t  á llha tja  a veszedelmes tünetnek a gyermek lelki életében. A  
szülő és tanító közti eme lelki kapcsola tra  szükség van feltétlenül, 
ha hatásos erkölcsi nevelésben akar juk  részesíteni a gyermeket s meg
nyerni az egyház s a haza számára.

Tapintatta l  rá  kell mutatni, hegy a szülőknek eleven pé ldá t kell 
családi életükkel a gyermek elé állítani. Ez a szülőknek is elsőrendű 
érdekük, mert a Krisztus vallásában s erkölcsében nevelt gyermek 
lehet csak biztos támasza a szülőknek az öreg korban. A  szülő, ha 
rosszul bánik a nagyszülőkkel, nem várha tja  gyermekétől sem, hogy 
más elbánásban részesüljön tőle, ha m ajdan  rászorul.



Itt  a szülői értekezleten őszintén kell kicserélni a gondolatokat 
a gyermek egyéniségének lénye felett. így ismerheti meg igazán a 
tanító  a gyermekeit s így férhet azután valóban a lelkükhöz. Ha sú
lyosabb dologról lenne szó a gyermeket illetőleg, úgy négy szem kö
zött beszélek a szülővel, hegy a többiek előtt ne kelljen esetleg res
telkednie. Ez a gyermek igaz megismerésének útja. A kitartás, a 
szorgalom, a becsületes munka többre képes, mint a nyegle lángész, 
Ha ismerem tehát a gyermeknek ebbeli fogyatkozásait, akker a neve
léssel ú t já t  tudem  egyengetni a tudásbeli előmenetel számára is. E 
tény ad ja  a nevelésnek az elsőbbségi jogot a tanítás felett. Ha csak 
tanítok, úgy a gyermeknek erkölcsösségén nem lendítek semmit, de 
ha csak nevelek, akkor előbbre viszem a tudás terén is és beléje vi
szem a tnulásnak, a tudás utáni vágyát.

Tehát lá tjuk  a helyesen lefektetett erkölcsi alap képezheti csak 
a fejlődő lelki életben az értékes, a társadalmi rend, a haza, az egy
ház számára értékes tudásnak a lapját.  Az erkölcsi alap nélkül való 
észbeli képességek nagyon hasonlítanak a gyepiéi nélkül száguldó 
tüzes paripákhoz. Rohanásuk eléinte tetszik a szemnek, de csakha
mar rémület tölti el lelkünket, érezvén a közelgő veszedelmet, mely a 
nekiszabadúlt immáron fékezhetetlen szenvedélyben fenyegeti a kö r
nyezetet. Ez eleget mond nekünk a rra  vonatkozólag, hogy tanítási 
munkánkban, mily úton haladjunk. Nevelve tanítsunk. A  mai tan 
anyag mellett azonban csak úgy tudjuk ezt megvalósítani, mint az 
előbbeniekben láttuk, ha az ismertetett móden segítségül hívjuk a 
szülőket az értekezletek útján. A  szülőket feltasználjuk a gyermekek 
hathatós neveltetésére s a gyermekeket viszont a szülök neveltetésére.

Röviden összefoglaltam munkámban a szülőknek a gyermekek 
nevelési fe ladatára  vonatkozó szerepéről alkotott véleményemet. 
Merem állítani, hogy a szülői értekezletek ilyen alkalmazása nél
kül csak levegőben lógó formák, melyeknek nincs tarta lm uk s nem 
is vezethetnek eredményre. Vallástalan szülök nem segíthetnek gyer
meket nevelni. S vallásta lan  szülőt nem vezethetsz jó ú tra  oly köny- 
nyen, mint ép gyermekeiken keresztül. A  gyermeknek árta tlan  v a l
láserkölcsi megnyilatkozása a szülőkkel szemben csodákat tehet.

Munkámban igyekeztem alkalmazkodni a jelen viszonyokhoz, 
azért hat talán idegenszerüleg. Örömmel bocsátom eszméimet, gon
dolataimat tárgyilagos birálatuk elő, abban a reményben, hegy .meg
fogadjuk az apostol szavait: ,,Ne csupán hallgatói legyetek az igének, 
hanem cselekvői. R ■ S.

Standard!
Tavasz hajnalán  kinn jártam  a természet ölén. Csodáltam az 

ébredést. Láttam a szalonkák húzását, a fecskék, gólyák érkezését, 
Leborúltam, té rd reroskadtam  s imádtam a nagy Mindenség Úrát, aki 
oly bölcs renddel, örök törvényszerűséggel ruházta fel a vadon ter
mészet fűszálát, férgét, m adarát.  Fenséges standardszerűség az, ami 
kiméri a rügyek fakdását, a vándorm adarak  útját.
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Otthcnomhan meghívó várt a képviselőtestületi ülésre. Tárgy: 
a helyi népmív. bizottság kérelme és egy apaá lla t  beszerzésének k é r 
dése. A tárgy fontos, elmentem a gyűlésre.

A  népmív. bizottság a helyi da lá rda  részére beszerzendő kótáira 
kér 10 P segélyt.

—  Minek a nekünk !
Megleszünk mi anélkül is! M ajdnem  leszavaztak.

Ennél előbbre való természetesen az apaállat.
—  Hát mitévők legyünk tisztőtt atyafiak — kérdi bíró uram — 

honnan vegyünk egy bikát. Mer ami az uraságcknál volna, az mé- 
regderága, amit meg ilyen magunkfajta  pógárná lehetne venni, a rra  
meg nem adnak tenyésztési igazolványt.

—- Legjcbb lesz — tanácsolom — ha elmennek Budapestre, A  
tenyészállatvásáron eleső is, jó is lesz, meg aztán  válogathatnak ott 
szebbnél-szebbek között.

—  Mán csak Pestre  nem megyünk bikát venni —  jegyzi meg egy 
bölcs atyafi halkan. Ott mán csak nem árulnak a k irakatban  tenyész
bikát — gondolja magában.

Rövid m agyarázat után megérttettem, hogy bizony az a legjobb, 
amit tehetnek, ha Pesten veszik meg a bikát.

— De hál : i megy el megvenni? Kérdik többen.
— Hát m ajd  a bíró sógor lesz az egyik,
-— A  másiknak meg megkérjük a tanító úrat.
-—- Úgy van, a tanító urunk legalább tud ja  a járást.
—  Meg hát szakértelme sem hiányzik, hiszen hogy el tud ja  m a

gyarázni a helyes küllemet !
— De meg aztán tudja, hogy mit köll azoknak a pesti u raknak 

mondani, mert a m agunkfajta  embernek hátha  bizony még rosszul is 
gyünne ki a szó !

— Ne kívánják ezt tőlem jóemberek, hiszen tudják , hogy én az 
iskolát nem szívesen mulasztom. De meg három napig, mikor azt má9 
is nagyon jól el tu d ja  intézni!?

-— Mit nekünk az iskola !
— Sokkal fontosabb nekünk az apaálla t.  Ilyen és hasonló ellen

vetésekkel rontott rám az egész képviselőtestület. Az erőszaknak en
gedve, így jutottam aztán képzeletben Budapestre,

Mondhatom, pára tlanúl nagyszabású valami az a kíállításos v á 
sár. De lássuk csak mi minden vo.lt ott ! ? El nem sorolhatnám. 
Szinte meg-megáll egy-egy döbbenetre a laikus esze, ha  a fantaszti
kusnál fantasztikusabb gépcsodákat bámulja. Szinte kikívánkozik az 
ember szeméből az elfogódottság egy-egy örömkönnye, ha a rra  gon
dol, hogy ezek legjava magyar koponyák, magyar munkáskezek a l
kotásai.

Odább az á ldott magyar föld irigyelt, remek terményei ejtenek 
gondokodóba. Ott ragyog az egykor világhírű, aranysárga  magyar 
búza is.

— Hej, valamikor valu tá ja  is volt, vetekedett  az arannyal.
— Most szerényen, megvetetten húzódik meg régi dicsősége á r 

nyékában.
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A szarvasm arhák száz meg száz remeklő példánya is a magyar 
főid, a magyar szorgalom, türelem és vasakara t világraszóló eredm é
nyeit hirdetik.

A  díjazott pé ldányokat elővezetik. Ország-világ urai, hata lm as
ságai csodálják ezeket. Isteni látvány, amint egymásután lomhán, 
dacosan elvonúlnak a komor bikák, Meg-megáll, elbődül félelmetes 
hangján a puszták, legelők királya. Mintha neki is furcsa volna, hogy 
Pestre  hozták eladni.

A z embertől s tandardba  szorított á llaton is méltóságteljesen 
duzzad  az őstermészet hatalm as ereje.

S tandard  és s tandard  ! Ezt keresik lóban, szarvasmarhában, ser
tésben, baromfiban. Csak az a tenyésztő lehet díjnyertes, csak az tud 
eladni, akinek legjobban sikerűit á llatait a s tandard  mértékei és a rá 
nyai szerint kitenyészteni.

E kiállítás, mint az emberi akara terő  megtestesült, beszédes va 
lósága ezerféle formában m utatja , hogy még a holt érctömeg is 
mozgó eleven, dolgozó lénnyé tehető, az oktalan állat pedig az ember 
tetszése szerint más és más külleművé formálható.

Ha csak pusztán a galambokat nézted volna egész napon át, nem 
tudtál volna betelni a gyönyörűségtől s a s tandard  szülte gondolatid
nak áhítatától. Láttam  ott a galambok százféle küllemét. Az egyiket 
papagájnak, a m ásikat sirálynak, vércsének, óriási pacsirtának, csi
bének, pávának  vagy tán  valami szörnyetegnek néznéd. És a galam
bok e sokféle változatát,  s tandard já t  a domesztikált szirtigalambból 
tenyésztette  ki az emberi elme !

Lélekben elfáradva ültem döcögő vonatomba. Kis fülkém m agá
nyában ülve, agyamban lázasan kergették egymást a gondolatok.

-—i S tandard  ! Mily szép és csodálatos is az a természetben. B á
mulatos az ember kezéből kikerülő növényen, állaton ! . . . óh, de 
mennyivel szükségesebb lenne egy magasabbrendű standardszerűség 
népünk szellemi világában, életmódjában !

A -

M ásnap reggel hivatali helységemben egy fiatal házaspár várt 
reám.

Hát tetszik tudni a feleségem katholikus, de mióta együtt va
gyunk s hogy szorgalmasan jár templomunkba, igen megtetszett neki 
a mi vallásunk s át szeretne térni, mint a múltkor a Gyantás Mári. 
De az református volt. Tessék könyörgöm megmondani, hogy nekünk 
mit s hogyan kell csinálnunk, hogy áttérhessen ! ?

Megadom nekik az utasítást azzal, hogy a plébánostól vissza
térve a tanúsítvány megszerkesztése és a lá íráa  végett az asszony a 
két tanúval jöjjön el ismét. Délután már el is jöttek.

—  No hát oda se mennék már többet el.
— 1 Lemarházott, lepiszkolt bennünket az a plébános úgy, hogy 

nem m arad t ra j tunk  egy krajcárnyi becsület se. Még szóhoz se ju 
tottunk.

— Megígérte, hogy ha mégegyszer oda merünk menni, ku tya
korbáccsal ver ki bennünket,



151

—  Én már avval nem is törődtem, hogy mit lármázik, csak az 
ajtókilincset kerestem, hogy kiszökhessen!, ha ütni találna.

— Bizony kedves tanító úr, ha mégegyszer el kell mennünk, in
kább jöjjön a tanító úr is velünk, mert bizony még megkorbácsol ben
nünket.

Nem csodálkozom a plébános jogos, de mindenesetre inkább te r 
mészetes felháborodásán, de nagyon is elszomorít a kisded néplélek 
gyámoltalansága, Áron nélkül járni nemtudása.

„Mit nekünk az iskola !“ „Nekünk fontosabb az apaá lla t  !“ 
Mintha igazuk volna az atyafiaknak ! Úgy rémlik, mintha minálünk 
minden, még az állatok s tandard ja  is fcntcsabb volna, mint népünk 
szellemi s tandardja , é le ts tandard ja ,  — no meg mint a mi é le ts tan 
dardunk. Reichel Lajos.

Akik elmentek.
N e  m e s s  G y ő z ő ,  a szécsényi ág. hitv, evang. egyháznak év

tizedeken át hűséges, lelkes tanítója, életének 64., tanítói m űködésé
nek 43. s nyugalomba vonulásának második évében folyó évi március 
hó 23-án hirtelen elhúnyt. A  nevelésügynek példás ka toná ja  szeré
nyen és észrevétlenül hagyta ott 43 évi tanítói működés u tán  az isko
lát. Nem volt ünnepélyes búcsúztatás, de megkapta a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter elismerő oklevelét. Példával szolgált kortársa i
nak és ú tm uta tó ja  volt a fiatal tanítóknak! Legyen á ldott emléke!

K r u t t s c h n i t t  A n t a l ,  Pest vármegye alsó evang. egyház
megyéjének főesperese:, soltvadkerti lelkész, a bányai egyházkerület 
gyámintézeti elnöke, egyetemes törv. bíró, a II. oszt. polg. hadi é r 
demkereszt tulajdonosa, a tanítóságnak önzetlen bará tja ,  életének 69., 
lelkészkedésének 46. évében, hosszú és kínzó szenvedés után, folyó 
évi április hó 12-én meghalt. Egy rendkívül munkás élet végére tett 
pontot a halál. Krisztus szolgája volt a szónak legideálisabb érte lm é
ben. Béke lengjen porsá tora  felett!

R ó t h  K á l m á n ,  Életének 64.‘ évében, rövid, de kínos szenve
dés után meghalt Róth Kálm án személyében egy olyan tanító, aki 
nagy ű r t  hagyott maga után. Nemcsak az iskolában állotta  meg helyét 
derekasan, hanem más közéleti tevékenységével is becsületet szerzett 
a tanítói névnek. Mint a középvasi egyházmegye tanítóegyesületének 
elnöke és a dunántúli egyházkerületi tanítóegyesületnek alelnöke, 
minden tanítói é rdeke t  és iskolaügyet szolgáló mozgalomban resz t
vett. Azok közül való volt, akik a front élén haladnak, semmi fá ra d t 
ságtól vissza nem riadnak, akik az é j je lt  nappa llá  téve dolgoznak a 
köz javán. Nem fért az iskola szűk keretei közé az ő alkotni vágyó 
lelke. Olyan m unkaterü le teken  is értékesíte tte  tehetségét, melyek egész 
külön ráterm ettséget igényeltek. Vas vármegye törvényhatóságának
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egyik népszerű tagja  volt és nagy sikerrel működött mint tűzrendé- 
szeti felügyelő is. Bokros érdemei elismeréséül az egyházkerület püs
pöke kitüntette  az igazgatói címmel, a M agyar Tudományos Akadé- 
mai pedig a W odiáner-d íj ja l  juta lm azta  meg. Valóban nagy érték 
szállott vele sírba. Működésének nyomai sokáig fognak látszani és 
emléke nem fog egyhamar elhomályosodni. Kegyeletünk őrködik á l
dott emléke felett,

E hó 4-én, reggel fél 2 órakor, életének 83-is évében, hosszas 
szenvedés után az Úrban csendesen elhunyt F r ü h w í r t h  K á r o l y ,  
a soproni ev, elemi iskolának érdemekben gazdag volt igazgató
tanítója, Senki sem kereste a vézna, törékeny testben az energiának, 
munkabírásnak, a lelki tevékenységnek azt a nagyságát, amelynek 
mindazok tanűi lehettek, akik ismerték. Azokhoz a pedagógusokhoz 
tartozott, akik folyton fejlődnek és színvonalon maradnak. Ideális 
gondolkodását bevitte az iskolába, szíve jóságában pedig részesítette 
mindazokat, akiknek a szívből áradó melegség életszükséglet volt. 
A zért  nemcsak volt növendékeinek százai, kartársai, hanem még a 
tőle távolabb állók is az igazi hála és szeretet hangján nyilatkoz
nak róla,

F rühw irth  Károly mint jeles tankönyvíró is kitűnt. Évtizedeken 
át voltak használatban kitűnő olvasókönyvei. Ezeknek szintje vetél
kedett  a külföld legkiemelkedőbb termékeivel és átalakító, irányító 
hatásuk érvényesült a magyar tankönyvircdalom egész területén is.

A  filigram testben nagy lélek lakozott. A  fizikailag gyenge férfiú 
imponáló szellemi m agaslatra  emelkedett és tiszteletet váltott ki a 
vele érintkezőkből, elismerést kartársaiból és feljebbvalóiból, hálát a 
szülőkből. Erényei koszorújában, mint fényes drágakő csillogott: 
a s z e r e t e t .  A  szív embere volt. Nem csoda, hogy tanítványai 
bálványozták.

Elment és mégis köztünk maradt, -— meghalt és mégis él. Csak 
pihen. Legyen áldott pihenése!

Könyvismertetés.
A  magyar nemzet történelmének, alkotmányának és az állampol

gári ismeretek tanítása. ír ta :  Barcsai Károly, a győri m. kir. állami 
tanítóképző-intézetben a pedagógia tanára. Győr, 1930. A  18 oldalra  
te r jedő  rendkívül értékes füzet nemrég jelent meg mint a ,(Népiskolai 
M ódszertani Közlemények“ IV. kiadványa, amely vá lla la tra  felhívjuk 
lapunk olvasóinak figyelmét. Sok tanulságot fognak meríteni, ha e 
válla la t  füzeteit megszerzik, mert mindegyik az eddig megjelent fü
zetek között hézagpótló, kitűnő pedagógiai érzékkel való alkotás és 
egy-egy füzet 60 fillérért kapható a szerzőknél, akik a vállalat meg
indítói egyúttal. Jónevü pedagógusok alkotásai e füzetek; az 1.— 3. 
számú füzet szerzője Barcsai József, áll, tanítóképző-intézeti tanár, 
címük: 1. Az új tanterv alapelvei, — A beszéd- és értelemgyakorlatok
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tanítása. 2. Az olvasás és o lvasmánytárgyalás tanítása. 3. A  fogal
mazás tanítása  népiskolában. Megjelenőben van: 5. Barcsai József: 
A  nyelvi m agyarázatok tanítása. M indkét szerző — Barcsai József 
és Barcsai Károly  — kiváló gyakorlati pedagógus is egyúttal és ne
vük nem ismeretlen a pedagógiai irodalom terén. A  fenti füzet két 
nagyobb részre oszlik: a) A  magyar nemzet történelmének és a lko t
m ányának tanítása, b) A  polgári jegek és kötelességek tanítása. Szerző 
annál is inkább szólhat a kérdéshez s mondhat figyelemreméltó véle
ményt e tárgyak tanításáról, nézetei annál inkább szívlelhetők meg, 
m ert  azok hosszú pedagógiai múlt eredményei; évek óta tan ítja  a pe
dagógiát, tanítóképző-intézeti tanári oklevele a történetre  is szól és 
ismeri a népiskolát is nemcsak elméletben, hanem gyakorlatilag is. 
M unká ja  a szép stilus következtében vonzó olvasmány is egyúttal és 
külső kiállítása is csinos. Az első része a kis könyvnek a történeti 
fejlődéssel kezdődik: Comenius, Franke, Rousseau, Basedow, Salz
mann, Pestalozzi történeti tanítási nézeteivel ta lá lkozunk itten, m ajd  
a magyar pedagógia köréből Losonczi Istvántól egészen a jelenkorig 
öleli fel a nevezetesebb pedagógusokat és a tö r téne ttan ításra  vona t
kozó mozzanatokat: az 1828. országgyűlés közoktatásügyibizottsága 
a III. osztályban kíván történettanítást,  a reformátusok 1825 óta vi
lágtörténelmet is tanítanak, a Ratis 1828-ban rendel el tö r téne ttan í
tást, Folnesics leánynevelőintézetében történetet  is tan ítanak  stb., csak 
néhány ada t  a sok érdekes jelenség közül. A  szabadságharc u tán  
Gönczy népiskolai szervezete a III .— IV. oszt. részére követeli a h a 
zai és egyetemes történet tanítását. Felemlíti szerző a legkiválóbb 
tankönyvírókat is, hogy végre a legújabb német pedagógusok m ód
szeréről szóljon: Knapp, Kehr, Dolz, Gedike, Dinter, P range stb. 
neveivel ta lá lkozunk itten. Nagyon szép, amit szerző a jelzett t á r 
gyak tanításának céljáról és jelentőségéről mond. Eszerint a v ilág
történeti események érintése e lm aradhatatlan ; alkotmányunk je len tő 
ségét csak történelmünkkel érthe t jük  meg; aki nemzete m últján  nem 
lelkesedik, nemzete jövőjén se hévül. A  következőkben az anyag fel
osztásáról beszél és egy értékes fejezetet ad e cím ala tt :  Történe l
münk és a lkotmányunk alapismereteinek kapcsolata más tárgyakkal.“ 
így a beszéd- és érte lem gyakcrla tta l,  (a község múltja, nemzeti m on
dák), az olvasmánytárgyalással (legendák, népmondák), földrajzzal. 
A  történelem a jelenhez vezet és magyarázója  a mai á llampolgári élet 
kialakulásának. Ezek után á ttér  a szerző mindkét tárgy tanítási mód
jára a népiskolában, m ajd  a szemléltetésre és segédeszközökre. E 
fejezetek a kis könyv legszebb, legtartalmasabb és sok tanulsággal 
telt részletei. A  cél: az áldozatos, munkás, nemzeti öntudat megszi
lárdítása. M ár e meghatározás is mutatja , hogy a kis könyv nem sab
lonos munka, de nagyon is beleillik a mai helyzetbe. H azánk  meg
csonkítása és az igazságtalan trianoni béke következtében keletkezett 
helyzet mindnyájunktól több áldozatot, munkát, lemondást követel, 
mint a múlt és áldozatos hazaszere te t  fogja ismét naggyá tenni h a 
zánkat. A tanítási módszerhez tartozik a megjelenítő készség, a d rá 
mai erő. A legmodernebb álláspontot képviseli tehát a füzet, amely 
a tanítás menetét is felöleli. Az első részhez hasonló szempontok sze-
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rínt íra to tt a második rész is: A  polgári jogok és kötelességek tan í
tása. Történeti fejlődés; cél és jelentőség, az utóbbi gyakorlati és e r 
kölcsi; a tanítás anyaga, kapcsolat más tárgyakkal; a tanítás módja 
és végre vezérkönyvek jegyzéke. Melegen a ján ljuk  nemcsak ennek a 
füzetnek, de a többinek is beszerzését. Ismételjük, kapható a szerző
nél: Győr, VI., K lapka-utca  7. Az 1.— 3. füzet: Baja, Damjanich- 
utca 2 (Bács-Bcdrog vármegye). Koller István.

A  ledöntött bálvány. Ezt a címet viseli V á t h  Jánosnak, az is
mert nevű, tehetséges írónak, az Orsz. Gárdonyi Géza Irodalmi T á r 
saság tagjának, legifjabb munkája, Váth Jánost, a Balaton szerel
mesét, aki ennek a csodálatos víznek szépségéről, misztikus világáról, 
parti  lakóinak, halászainak életéről oly megható és gyönyörű regéket 
írt, a Balaton iránti ra jongása újból megszólaltatta. Most újabb ol
dalról mutatkozik be. Történeti regéket írt a Balatonról. A  rege a 
római kori Balatonon játszik. Váth Jánosnak  ez az új munkája  is' 
színesen fogó tollal írt hangulatos írásmű. A  forma, melybe gondo
la ta it  öltözteti, erősen egyéni, mint Váth Jánosnak  minden írása, egy
szerű, keresetlen és éppen ezért vonzók írásai az olvasóra. Váth J. 
ismertebb író annál, hogysem prezentálni kellene őt. A  Balatonról 
akár népies, akár történeti regényt ír, egyformán a hivatott írót lá t 
juk benne. Aki ezen legújabbi regényét figyelemmel elolvassa, a r ra  
a m egállapításra  kell jutnia, hogy az nem a mostanában gombamódra 
termő, selejtes regények számát szaporítja, hanem olyan értékes írás
művei gazdagítja  irodalmunkat, amely ambicionálja, hogy a könyv
barátok könyves polcán helyet foglaljon. — V. J. ezen új könyve a 
kereszténység első évtizedeiből meríti tárgyát történelmi kutforrások 
nyomán. A lak ja it  gcndosan megrajzolja. A  regény hőse a szép 
Érika, aki önmagával vívja meg nemes harcát. A regényben a ke
resztény üldözések ideje elevenedik meg. —  Két könyvet ismerek, 
amelyek Váth János történeti regényéhez hasonlóan, izgató szépségű 
olvasmányok: G á r d o n y i  Géza művészi regénye ,,A lá thatatlan  
em ber“ és legnagyobb élő írónknak, H e r  e z  e g  Ferencnek regénye: a 
, ,Pcgányok“. -— Természetesen Váth János regénye sokkal kisebb 
kaliberű és szerényebb igényű, de mint történeti regény mindenesetre 
számottevő munka irodalmunk hasonló termékei között. —  A könyv 
kiállítása nagyon tetszetős, nyomása tiszta. Ára ehhez képest elég 
olcsó: 1 pengő. Kapható  a szerzőnél Balatonalmádin (állami iskola).

(b— k v—e).



Az Országos Protestáns Sajtószövetség 
szükségessége és programjának gyakor

lati megvalósulása.*)
írta: Mandula Imre.

II.
A  rcgramm végrehajtása  szempontjából fontos megállapítani, 

hogy a protestáns társadalom  egységes tömörítése megkívánja, hogy 
abban mindenki, kicsinyje és nagyja benn legyen. A  protestáns nép- 
szövetség eszméjét szeretném itt is megvalósítani. Hogy felrázzuk az 
öntudatot és erősítsük az egymáshoz való tartozás nemes érzését. — 
Ezért nagyon egészségesnek tartom azt az ideát, hogy a meglevő szö
vetségek összeolvadjanak, de csak azzal a határozott  feltétellel, hogy 
azokban az a határozott célkitűzés és pozitív munka domináljon, ami 
a mi szövetségünk sajátja .

Az így összeolvadó egyesületek új alapszabállyal biztosítanák 
gondtalan hosszú életüket. Az új alapszabállyal egyben módosítani 
lehetne az egyes hiányokat és kinövéseket is. Gondolkozás és meg
vitatás tárgyát kellene képezze az az idea, hegy különösen egy új 
nagyobb sajtótermék biztosítására nem-e kellene és nem-e volna 
előnyösebb egy gazdasági alapon álló a lakúlást, pl. : szövetkezetei 
létesíteni. Szerintem ez előnyösebb lehetne azért, hogy közgazdasági 
életünk követelménye nem támogathat olyan vállalkozást, amely a 
maga üzleti érdekét más erkölcsi értékű védelem alá ak a r ja  helyezni. 
Ez érdekellentét. A  gazdasági élet pedig nem túr  ellentétet.

Ez minden tekintetben megoldható, mert szövetkezeti törvé
nyeink szerint meg lehet valósítani. Anyagi szüksége sem nagyobb, 
mintha szövetségben m aradna az értéke. Adminisztrációja sem lenne 
külön, m ert úgy a társadalm i szövetség, mint a szövetkezet feltétlenül 
egy igazgatás alá kell tartozzon.

A  szövetség részére a taggyűjtést nem végeztetvén az eddigi mó
don, hogy itt Budapesten felfogadott országos titkárok a vidéken 
tagokat gyűjtsenek. Idegen emberek megbízhatóságát nehezen lehet 
ellenőrizni. Ezért minden jelentősebb székhelyen egy fiókot létesí
tenék az ottani egyház felügyeletének jogköre alatt. Minden székhely
nek egy rayont adnék s ennek vezetésével egy ottan közismert, meg
bízható egyént bíznék meg, aki pld. mint nyugdíjba vonúlt magánzó, 
tanító, stb. először inkább megbízható és megbízhatóságát jobban meg 
lehet állapítani, másodszor pedig esetleges kis vagyonával, házával, 
stb. garanciát íy nyújt. Ez, vagy az á lta la  is segítségül magához vett 
s általa is ismert és garantá lt  munkatársával végezné el a taggyűjtői 
szervezeti munkát. Én innen pedig csak irányítanám, s a központból 
kiküldendő tisztviselőkkel támogatnám s ellenőrizném a munkát. 
Ezzel biztosabb s nivósabb e l járást  vezetnék be, mint a mostani s 
ügynöki tevékenység lá tsza tá t  keltő akvizíciós munka.

*) Ezt a közérdekű cikket melegen ajánlom kartársaink figyelmébe és pedig 
azért, mert a Sajtószövetség számit a tanítóság erőteljes támogatásara.



Prcgram m unk legsarkalatcsabb pcntja  a napilap megteremtése. 
Már m indjárt  rá  kell mutassak a rra  a körülményre, hegy ennek meg
teremtéséhez cketlen szükségét látcm, hegy minden oldalról és rész
ről remélhető pénzforrást biztosítsuk és kihasználjuk, így elsősorban 
idehaza m indazoknak támogatását, akik a mi protestáns szellemű 
világnézetünkkel, hazafias és konstruktív célkitűzéseinkkel, emberi 
és lelkiismereti szabadságelveinkkel rokonszenveznek. De meg kell 
nyerni és ez főfeladatunkat kell képezze, a külföld azon protestáns 
köreit, amelyek demokratikus berendezésükkel ellene vannak min
den reakciónak s egyoldalú hatalmi túltengésnek s készek áldozatot 
hozni, hogy az egyensúlyt biztosítani tudják.

Könnyen megértik s felfogják azt a vészjelentésünket, hogy 
,,Csonkamagyarországon, kelet végárában veszélyben a P ro testantiz
mus.“ Tudom, hogy ott sem várják  nyitott erszénnyel az érkezőt, de 
mert tudom, hogy itthon sem így várják  s mert tudom, hogy az itthon 
becsukott pénztárcák is megnyílnak, hiszem s igy tudom azt is, hogy 
ha csak hasonló akara tta l  is tudunk ott dolgozni s ha csak hasonló 
célkitűzéssel, mint ahogyan itt dolgozunk, akkor eredményt is érünk 
el. Ebben az esetben pedig a nemesebb valuta  értékét is figyelembe 
véve, mi m ár biztosítva vagyunk.

Ez nem utópia, ez gyakorlati valóság. Példa rá a világ dollár
királyainak számos hasonló adománya. Biztosítéka az az akarat, 
amely rá kell nehezedjen a munkára, hogy eredményt érjen el.

P rcgram m unk még a külföldi hírszolgálat. Ez, ha bírjuk az 
Egyetemes Egyház bizalmát, csak a mi feladatunk kell legyen. Ha 
nem ma, úgy holnap, de holnapután már biztosan. Mi nem határozott 
időre, alkalomra alakúltunk, a mi ta la junk az élet s ezért minden 
érést megvárunk.

Programmunk kell legyen a szociális élet irányítása, a szociá
lis problémák megoldásának nemcsak elméleti megvitatása, de az 
egyházzal együtt annak gyakorlati alkalmazása is.

P rogram m unkat kell képezze továbbá, hogy támogassunk min
den érdeket és értéket, amit az élet megkíván.

Direkte kerültem az alapszabály megfelelő pontja inak az ismer
tetését és m agyarázatát.  Én itt annak az elgondolásnak akarom a 
képét adni, ami a mindennapi élet problém áját mutatja . A  minden
napi élet mindig, mindennap más-más kérdést vet felszínre, ezt nem 
lehet megvenni és sorok közé szorítani. Nem lehet elvont fogalmakkal 
skoláris bölcselettel előre megszabni és előre megállapítani. Nem az 
a programm, ami írva van, hanem az a programon, amit a protestáns 
lélek megkíván. És amint az spontán jelentkezik, akként azt ügyes 
érzékléssel s rátermettséggel felfogni s az adott eszközökkel meg
oldani.

Szükséges, hegy a magas püspöki kar támogasson, mert akkor 
tudjuk, hegy az értékes lelkészi és tanítói kar is támogat. Szükséges, 
hegy az egyetemes egyházak is támogassanak, mert akkor a díszes 
világi reprezentánsok is támogatnak. Szükséges továbbá, hogy magunk 
is olyanok legyünk, hogy ezen támogatást nemcsak megnyerjük, de ki 
is érdemeljük.
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Az emberek szimpátiáját csak úgy lehet megnyerni, ha szép 
külső kerettel s jó belső tartalommal rendelkezünk. Addig is, amíg 
relációs gépek fogják a betűk millióit önteni, gondoskodni kell olyan 
sajtóorgánumról, amely elsősorban a szervezési munkálat nagy p ro 
pagandájá t segíti, másodszor pedig eddig is kielégíteni igyekszik a 
tagok szellemi kívánságait.

Nekem sikerűit az íróvilág olyan irodalmi értékű protestáns 
tag já t  célunk intenziv tám ogatására megnyerni, aki Petőfi, Kisfaludy 
s Otthon írók köri s társasági m árkázcttságánál fogva garancia arra, 
hegy az egyelőre heti vagy két heti folyóirat olyan nívós lesz, ami
lyen csak az a munka lehet, amit nem az önző érdek, hanem az ön
zetlen lelkesedés tud teremteni. Lelkesedéssel válla lta  a szövetség 
szellemi irányítását és vezetését előlegezte azt a reményét, hogy hi
szi, hogy minden protestáns írót s művészt magaköré csoportosít.

Ami pedig az adminisztrációt illeti, ki kell domborítsam azt a 
szükséget, hogy az adminisztráció élén csak egy megfelelő organizáló 
s akviráló képességű úriember állhat, akiben a teremtő s alkotó üz
leti érzék mellett ugyanilyen méretű és értékű társadalm i és h ivata l
noki etika is megvan, mert csak így, minden irányú kellékkel lehet a 
szövetség erkölcsi érdekét szolgálni. Csak üzleti érzékű ember dísz- 
k red itá lja  s csak bürokrata  pedig életképtelenné teszi az eszmét.

Nem szabad kaszinói-társadalmi konvenciókkal sem erényes- 
kední, mert sokszor olyan árnyékolt fogadtatásban részesül, hogy nem 
fedi teljesen a társaságbeli vendég keretét s ilyenkor csak a cél ki
tűzése s csak az egyéni lelki intellektualitása kell felülemelkedjék 
személyi sérelem nélkül az átlagközhelyeken. E rre  nem mindenki 
vállalkozik s nem mindenki képes.

A  cél kitűzése és érdeke eredményezte pld. azt, hogy szórvá
nyos próbálkozásom eredményeként szövetségünk elkönyvelt olyan 
300 pengős alapítói adományt, amely nem protestáns érdekű, csak a 
protestáns körökkel gazdasági kapcsolatot fenntartó s nem is p ro tes
táns intézettől ered. S elérte kisebb elzárkózási kísérletek után olyan 
erkölcsi eredménnyel, hogy a megnyilatkozás szerint ez tisztán az 
erkölcsi testület nívóját betartó  személyes fellépésem egyéni honorá
lásának az eredménye volt.

S menyi ilyen munka van még há tra  s mennyi tlyen eredm ényt 
lehet még elérni. Nem osztom azt a felfogást, hogy az adm inisztrá
ciót önkéntes szinekurákkal kellene elvégeztetni, akik, vagy mert 
ráérnek, vagy mert nobile ofociumként vennék, —* ezt szívesen v á l
lalnák, ha értenének, nem vállalhatnák.

Az adminisztrációt a legszükségesebbre redukálni kell. De a h í
vatásost meg kell úgy fizetni, hogy gondtalanúl és polgárt s tan d a rd 
dal ezt élethivatásnak is vehesse.

Ezen adataimmal befejeztem érveimnek ismertetését. Csak rész
leges voltam, m ert körvonalazni akartam  az életszükséget. G yakorla
tilag pedig rá  akartam  mutatni annak lehetőségére is.

Módjában s ha talm ában van értékes elnökeimnek és feljebb
valóimnak irányítani és rendelkezni.

Annyi szellemi értékkel, annyi eszményi kinccsel rendelkezünk,



hogy én bízom s hiszem, hegy protestáns életünk eddigi két pólusá
nak lá tható  és tapaszta lható  megértése és közeledése olyan mezőn 
fog találkozni, ahol a felszínen túrkálhatunk  közkinccsé vált java
inkban, vallásunk, hazánk s egyházunk örömére és boldogulására ! !

Felhívás!
A  Tolna-Baranya-Somogyi Evang. Egyházmegyei Tanítóegyesület

tagjaihoz.

Az augsburgi birodalmi gyűlés 400 éves fordulója alkalmával ez- 
évi egyházmegyei közgyűlésünk ünnepi közgyűlés lesz és úgy a le l
készegyesület, mint pedig a tanítóegyesület közgyűlése kapcsolatos 
lesz egy kb. másfélnapos konferenciával.

Nagyon kívánatos, hogy ezen a konferencián az egyházmegyei 
tanítóegyesület minden egyes tagja  elejétől végig résztvegyen. Ennek 
pénzügyi nehézségeit e lhárítandó, az egyházmegyei elnökség és ta n 
ügyi esperes urunk előzetes hozzájáru lása  u tán  úgy határoztunk, hogy 
a tavasszal ta r tandó  köri értekezleteket idén elhagyjuk és az így 
fennm aradó napi- és fuvardíja t  a jubiláris egyházmegyei gyűlésen 
való részvételre fordítjuk.

Eddigi megállapodás szerint az egyházmegyei tanítóegyesület 
közgyűlése június hó 23-án délelőtt lesz. Délután, valamint kedden 
konferencia, szerdán pedig a rendes egyházmegyei közgyűlés.

Kérve a közölteknek szíves tudomásulvételét és a jubiláris köz
gyűlésen való feltétlen megjelenést, m arad tam

Majos, 1930. április 21.

tanítótestvéri üdvözlettel 

Grieszhaber Endre Henrik, egyesületi elnök.

Statisztikai ivek.
Felhívjuk az érdekeltek figyelmét arra, hogy az összes tanügyi 

statisztikai ívek, ideértve a h itoktatási íveket is, a Luther-Társaság 
könyvkereskedésében (Budapest, VIII., Üllői-út 24) kaphatók.



159

Szeresd a gyermeket!
Szeresd a gyermeket! Ez a hivatásod,
Mosolyt fakasztani á r ta tlan  arcára,
Soha ne légy hozzá dúrva és lelketlen,
Igaz szeretettel közelíts hozzája.
Kövesd azt a szent tant, mit Jézus tanított,
Ki ölébe vonta az édes kisdedet,
Letörlé a könnyét és mosolyt fakasztott,
Kövesd az Úr Jézust:  Szeresd a gyermeket!

Széppé és derültté  tenni a gyermekkort, 
Magasztosabb hivatás, hidd el, nincs e földön 
És e szent hivatás tán vérző szívedbe,
Kell, hogy vidámságot, kell, hogy derűt öntsön. 
Hogyha közrefognak piciny angyalarcok,
Szent öröm, megnyugvás tölti el kebledet, 
Szorítsd hát szívedre, csókold meg kis ajkát,  
Töröld le bús könnyét: Szeresd a gyermeket!

Élj e h ivatásnak egész éle teden át,
Megáld az Isten is e szent munkásságért;
Hidd el, lesz ju ta lm a fáradozásodnak,
Nem kell gyötrődnöd a legfőbb áldásért,
Eljő  az magától, mert Istennek tetsző 
Oktatni, nevelni a kicsiny lelkeket;
Szorítsd há t szívedre, fakassz édes mosolyt 
Á rta t lan  arcára: Szeresd a gyermeket!

A ra n y  György.
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Magyar asszonyok imakönyvébe.
M agyar Asszonyok! Szentek, szenvedőek,
Hogyha szívetek fájón fölremeg,
Bús özvegységben, oh, ne hullassátok 
A  súlyos, drága asszonykönnyeket!
Ha a szívetek á t já r ja  a bánat 
S lelketek fölött fájdalom borong,
El jő a napnak  szívettépő éje,
M ert korán lehull most a napkorong.

Halvány mécsvílág gyűljön lelketekben,
—  Ami már nálunk régen kialudt —
Zsoltárok szárnyán zengő szent imátok 
Űzze rólatok el a gyászt, borút';
S mit apák, fiák, elfeledtek régen,
Hozzá menekül áldott lelketek,
Vegyétek kézbe szent asszonyí hittel 
És olvassátok imakönyvetek!

Csak imádkozzál kálváríátjáró,
M agyar Golgoták megtört asszonya,
Ezer év óta, bús, magyar anyáknak,
Szenvedés, bánat s könny volt a sora.
M agyar Golgoták gyötrő nagypéntekje,
Egyszer csak megszűn' és virradni fog;
Csak bízó hittel és szent reménységgel 
M agyar M adonnák imádkozzatok!

A rany  György..
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Szerkesztői üzenetek
Májusi számunkban közzé tettük a feltételeket, melyek mellett kartársaink 

az ü d ü l ő t  igénybe vehetik. A jelentkezők forduljanak az Evang. Tanítók Üdülő
háza Intézőbizottságához Eévfülöpre. Az elhelyezkedés a jelentkezés sorrendje sze
rint történik. Különkivánságok csak abban az esetben vehetők figyelembe, ha 
ezek a sorrend sérelme nélkül teljesíthetők.

P. M. Ezt a kérdést már sokan intézték hozzám. Ifjúkoromtól kezdve azt 
az álláspontot képviseltem, hogy a tanító szolgálati idejét le kell szállítani 35 évre. 
Ez az idő éppen elég idegei felőrléséhez. Midőn tehát 40 szolgálati év után nyu
galomba vonultam, csak következetes maradtam magamhoz és legfőbb egyházi 
hatóságom óhajára sem voltam hajlandó szándékomon változtatni. Hogy teljes 
fizikai és lelki erőim épsége mellett tudtam megválni szívemhez nőtt működésem 
teréről, annak másik oka pedig az volt, mert azt hittem, függetlenségemet vissza
nyerve, sokkal nagyobb mértékben képviselhetem kartársaim érdekeit. Volt sok
szor okom megbánni lépésemet. A kartársaimért hozott áldozatomat csak keve
sen ismerték el és honorálták értéke szerint.

A. Gy. Nyíregyháza. Levelének meleg tónusa valóban jólesett. Köszö
nöm. Hogy a leggondosabb korrektúra mellett is becsúszhatnak hibák, az sajnos, 
ki nem kerülhető. — Ebben az esetben azonban a szedő igazolva van, mert az 
említett hibák a kéziratban is megvoltak. Kívánságát most nem teljesíthettem. 
A következő számban. Üdvözlöm.

R. L. Magyarkór. Megnyilatkozását hálásan veszem tudomásúl. A kül
dött poémák most kerültek sorra.

K. M. Káta. Azt írod: mellém állasz. Helyes. Én meg melléd! Jó lesz?
S. J. Kipling műve: „Az őserdő“. Aki az angol írónak ezt a remekművét 

elolvassa, bizonyára egész lényében megrendülve teszi le a könyvet. Az öregedés 
tragikumát és a feltörő iijúság kérlelhetetlenségét ecseteli plasztikusan a vénülő 
farkas képében. Addig mig ő ejti el ugrása erejével a kiszemelt prédát társai 
számára, mind meghunyászkodik, de mikor ugrása már veszít lendületéből, a 
mellette észrevétlenül kullogó, alázatos farkassiheder, ráveti magát a zsákmányt 
szerző vezérre, széttépi és társai élére áll. Ugyebár mindennapi eset?

*

Kérjük az előfizetési díjaknak haladéktalan beküldéséti



Az augsburgi hitvallás.
(A Soproni Felső Egyházmegyei Tanítóegyesület ünnepi deklarációja)

Evangélikus egyházunknak alig van intézménye, mely — ha a 
folyó évben akár belső ügyeit intézi el, akár a nagy nyilvánosság elé 
lép — meg ne emlékezne arról az egyház- és világtörténelmileg nagy- 
fontosságú eseményről, mely a kereszténység azon ágának, azon kon- 
fessziójának, amelyhez mi tartozunk, nevet adott.

Folyó évi június 25-én lesz 400 éve, hogy őseink az ősi Augs- 
burgban a világ akkori ura, V. Károly  németrómai császár és a n é 
met birodalmi gyűlés, sőt az egész világ előtt vallást tettek hitükről. 
Ez a nevezetes évforduló minden az evang. egyházhoz tartozó ke
resztyént a r ra  kötelez, hogy behatóbban foglalkozzék egyházának 
tanaival.

A rra  kötelez minket, hogy egyházunk főhitvallásának 400, év
fordulóján az őseink által a Szentírás a lap ján  összefoglalt hitvallásra  
ú jra  fogadalmat tegyünk.

Az evangélikus ,,igen“ és a protestáns „nem" ezen —  emberi 
mértékkel mérve —r- harmonikus és csaknem tökéletesnek mondható 
mesterművének szelleme erősítse, lelkesítse és vigasztalja, de egy
szersmind bátorítsa és új hitvallásra kényszerítse a múlt idők viharai 
által megtépázott és a jelen viszonyainak súlya a la tt  roskadozó egy
házunknak minden tagját.

Az augsburgi hitvallás egyházunk nagykorúsítását is jelentette. 
Kiforrott, jól átgondolt, átérzett, sőt átélt eszméknek és elveknek 
mesteri kifejezője.

Olyan eszméknek és elveknek a kifejezője, melyek Krisztus óta 
állandóan foglalkoztatták az Istenhez vezető u tat keresőknek az e l
méjét.

A reformáció által megindított korszakalkotó nagy szellemi 
áramlatok, melyek eddig partnélküli mederben hömpölyögtek végig 
Európán és a nagy vezérektől távolabb eső helyeken vagy megmere- 
yedtek, vagy szerte kalandoztak, most megkapták az iránymutatót. 
Egyházunk ezzel a hit kősziklájára rak ta  fundamentumát.

Ez az iránymutató magasra emelkedik ma lelki szemeink előtt. 
Irányítsuk feléje agyunk minden gondolatát, szívünk minden érzel
mét, mert az emberi lélek felfelé való törekvésének örökbecsű doku
mentuma. A  lelkiismereti szabadságért való küzdelemnek egyik vi
lágtörténelmi jelentőségű emléke és a nagy reform átor purifikáló 
m unkájának a betetőzése.

Mi tanítók, mint az egyház veteményes kertjének  munkásai, 
méltóbban nem ünnepelhetjük őseink hitvallásának ezen nevezetes 
évfordulóját, mint hogy ezt nyíltan és bá tran  a magunkénak valljuk 
és tovább adjuk hamisítatlanul nemzedékről-nemzedékre, intve a ránk
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bízott ifjúságot, hogy őseinknek pé ldájá t  követve jó és rossz n ap 
ja ikban , a más vallásnak meggyőződését tisztelve és megbecsülve, 
sa já t  hitükről ők is mindenkor, mikor az élet és egyházunk megkí
vánja, örömmel tegyenek vallást.

Ezek a gondolatok és érzelmek hassanak át minket a mai napon. 
Ez legyen a mi ünnepi deklarációnk!

Tanterv és gyermektanulmány.
(Rozsondai Károly ev, tanítóképző-int. taná r  e lőadása az 1930. 
május 21-én, Sopronban ta r to t t  pedagógiai szemináriumon.)

M e g j e g y z é s :  Az előttünk lévő dolgozat nem akar a teljes 
eredetiség igényével fellépni. Össze van állítva tanulságul átfogó 
művekből, melyek egy-egy ismeretkört kimerítően tárgyalnak. A  
következő munkáknak egymásra vonatkoztato tt részleges összegezé
sét adjuk:

Az új elemi népiskolai tanterv  általános utasításai (1925.).
Dr. Kornis Gyula: Lélektan és logika tanítóképző-intézetek szá

m ára  (1927.).
Dr. Kenyeres Elemér: Az  új iskola és pedagógiája (Magy. P a e 

dagogia 1928. évf. 1., 2., 3. sz.).
Dr. Claparéde Ede: Gyermekpszichológia és kísérleti pedagógia 

(1915.).
Hozzáfűztük az alkalomhoz illő sa já t  megállapításainkat. Csak 

azt akarjuk, hogy ezek a gondolatok minél inkább elterjedjenek és 
teremjenek.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Előadásom címe ez: tanterv és gyermektanulmány. A tétel el

méleti. Szeretnék röviden és amennyire a tárgy megengedi egysze
rűen beszélni. Elméleti kérdések rendszeres tárgyalást kívánnak, 
tömören kell foglalkoznunk. A  fejtegetés követése nagyobb figyel
m et kíván. De az anyagot úgy rendeztem, hogy a vége felé mind 
könnyebb lesz. Mondanivalóim egyrésze hasznos ismétlés lesz a 
Kedves K artá rsak  számára. Ezen az utolsó szemináriumon helyén 
való bizonyos összefoglalás. Ebben a meggyőződésben nagyobb te
rü leten  tartunk  szemlét. Gyakorlott szemünk úgy is könnyebben tá 
jékozódik és rendez. Épp azért a fejtegetés nem nyomozó, elemezve 
haladó, hanem összegező, tétel- és eredmény-megállapító célzatú.

Bevezetés.
A  most folyó XV. nemzetközi Montessori tanfolyam impozáns 

megnyitóján mondotta Montessori: „Ma végtelen sok pedagógiai 
probléma van. Nem is lehet áttekinteni őket, még kevésbbé á l ta lá 
nos megoldásukra gondolni.“ Ehelyett a hiábavaló spekuláció helyett 
azt a jánlja , hogy hagyjuk a gyermeket önmagától fejlődni testileg, 
lelkileg, erkölcsileg. A  nevelő álljon a háttérben, figyelje, elemezze
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a gyermek tulajdonságait, ha  kell —- minél kevesebb beavatkozással 
—  segítsen neki, de ne akassza meg erőinek, tehetségének, h a j la 
mainak kifejlődését erőszakos és a gyermek uniformizálására törekvő 
módon. A  régi iskolában a gyermek aktivitása erősen korlátozva 
volt, az új iskolában a tanító munkája korlátozandó a gyermek ér
dekében.

Ezeket az alapelveket a gyermek alig pár évtizedes tudományos 
tanulmányozása eredményezte. Montessori maga is pszichológus, 
pszichiáter, A  nevelés és oktatás hagyományos gyakorlata  nagy á t 
alakuláson megy keresztül. Napjainkban áté ljük  a döntő támadást, 
mely átformálja az iskolát. Az új felfogás mind nagyobb tért  hódít. 
Pedagógiai művek, folyóiratok, előadások új szellemet, új módszert, 
új iskolát hirdetnek.

Ha ezt a mindenikünk által meglátott, áté lt  és ezután  áté lendő 
változást megakarjuk érteni, megakarjuk okolni, sőt bele akarunk 
avatkozni a munkába mi is, akkor az eredeti rugóhoz az elméleti 
megállapításokhoz kell fordulnunk. Hiszen a herbarti  pedagógia hosz- 
szú, nagy uralm ának is erős elméleti pillérei voltak.

Elmélkedünk-e mi tanítók a munkánkról? Hogyne! Bizonyára 
tanítás előtt gondolkodunk valamit az előttünk álló és u tána az elvég
zett munkáról. Ez már elmélkedés. Az új tan terv  általános utasítása  
elméleti alapokra utal. Tanítóképző-intézeteinkben a növendékek a 
neveléstan, módszertan és a gyakorlati tanítások előtt lé lektant t a 
nulnak egy éven át. Kornis Gyula magasszínvonalú tankönyve már 
a legújabb gyermeklélektani kutatások eredményeit is tarta lm azza.

Pedagógia és lélektan már H erbart  óta elválaszthatatlanok. Her- 
bart rendszerének a pedagógia sokat köszönhet. Igaz ugyan, hogy a 
módszerrel kapcsolatban elméletben és gyakorlatban egyaránt fel
használható modern lélektan csak 50 éves. Tudjuk, hogy Pestalozzi 
még teljesen sejtéseire, intuícióra bízta magát. A  spekulativ, m etafi
zikai, mechanisztikus, deduktiv pszichológiák után W undt vizsgálta 
a  lelket tapasztalati, kísérleti módszerekkel.  1879-ben Lipcsében ő 
állította fel az első lélektani laboratóriumot.

Azóta a lélektan nagy fejlődésen ment át. Ágakra oszlott. K ife j
lődött belőle a gyermeklélektan,  mely gyermektanulmánnyá, pedoló- 
giáuá bővült. Gyermektanulmányi társaságok, folyóiratok, tudósok 
állottak a gyermek tanulm ányozásának szolgálatába. Ma a nevelés
tant nem egyéni vélemények esetlegességeire vagy filozófiai rendsze
rekre építjük. Az egész neveléstudomány egy nagy része tudom á
nyosan megállapított valóságokra épül. Ez a kísérleti pedagógia, 
amely minden nevelői e ljárás  egyik elengedhetetlen irányítójául, a 
gyermek és a felvetődő kérdések tudományos, módszers ku ta tásá t 
jelöli meg.

Kell-e ezért a tanítónak a kísérleti pedagógiát tudományosan 
művelnie? Akinek éppen tehetsége és kedve van az megteheti. De 
az mindenki számára fontos, hogy a legfőbb tudományos igazságok 
benne vannak a ma pedagógiai légkörében. Nem kívánhatjuk, hogy 
a tanító sokoldalú, nehéz m unkája  mellett még elméleti emberré, tu 
dóssá is képezze magát. Erre is ta lá lunk ugyan példát, de ez kivétel.
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Elég ha Dörpfeldet említjük, aki tanítósorban is a népisk. pedagógia 
legkiválóbb elmélkedői közé emelkedett. A tanítás puszta gyakor
lása senki számára sem elegendő. A  ráterm ett  tanítói egyéniségnek 
ugyan kevesebbet kell tanulnia, mint a kevésbbé rátermettnek. Vi
szont hiába van bármennyi elméleti tudás rátermettség nélkül. Az 
elméleti tudás takarékoskodás. Megment a kísérletezéstől. És nem 
a tanítót menti meg elsősorban, hanem a gyermeket. Ha az orvos 
kísérletezik a betegével, azt könnyebb észrevenni. És az ilyen orvost 
.kerüljünk. Ha a mérnök csak a gyakorlatból akarná  a gépek megépí
tését megtanulni, akkor egy pár gépe felrobbanna gyakorlatozás köz
ben. Tanító és gyermek nem ennyire szemmel láthatók. De kísérle
tezésünk mégis árt  a gyermeknek. Ezért előzetes elméleti felkészült
ségünk segítségével az ártó tapogatózást a minimumra szorítsuk le! 
Különösen fontos ennek a hangsúlyozása most, mikor a részletes uta
sítás nélkül érvényben levő Tantervvel kapcsolatban annyi kérdésünk, 
új gondunk van. Pé ldaként említek egyet röviden. H allottuk a jel
szót: ne grammatizáljunk! Nem új, mert már az 1905-ös tanterv kö
veteli. Ez azt jelenti: értelem, tapaszta la t  nélkül ne tanítsunk meg 
semmit a nyelv törvényeiből. Tudjuk, hogy ez a kérdés még á llan 
dóan nézeteltéréseket, nehézségeket okoz, Sokan azt is hozzákíván
ják, hogy a nyelvtani alapfogalmaknak még a nevét se közöljük. Ne 
tud ja  a gyermek, hogy amiről tanult, azt alanynak, főnévnek nevezik 
a felnőttek. Probléma elég van. A  Pedagógiai Szemináriumok szerte 
az országban sok kérdést belevisznek a tanítóság leikébe. Nincs meg 
a közömbösség terméketlen nyugalma.

Aki azonban elméleti oldalról valamennyire tájékozott, az nem 
áll idegenként szemben az új törekvésekkel. B átran  és higgadtan 
nézi, mint várt ismerősöket. Vannak szempontjai a kérdések egységes 
megértésére, megítélésére. Alátámasztott, nagyobbvcnalu felfogását 
a tanítás technikai keresztülvitelében nagy bőséggel kitermelt sokszor 
egyéni ötletek, külsőségek, kis fogások nem tudják  kikezdeni. Lássuk 
meg a nagy alapelveket! A  lényeg tiszta látása biztosítja a kiegyen
súlyozottságot. Aki belenéz az elméletbe látja, hogy van: 1 . fejlődő 
gyermeki lélek. Ezt nagyjából ismernünk kell. Látja  hogy van 2. 
cél: u. m. tananyag és készség. Ezt át kell tekintenünk! Van 3. a 
gyermekhez és tárgyhoz alkalmazkodó módszer. És van 4. nevelő, 
akit tanítónak is neveznek. Az ő lelki világa elég gazdag és színes 
ahhoz, hogy a módszert élettel, nevelői hatásokkal megtöltse.

Tárgyalás.

Térjünk a tulajdonképpeni kérdésre. Lássuk az új tanterv  szel
lemével kapcsolatos gyermektanulmányi vonatkozásokat. Előbb 
emeljük ki Tantervűnk általános utasításából az idetartozó főbb feje
zeteket. Címek: Az ismeretek mennyisége. Az ismeretek kapcsolata. 
A  tanítás legfőbb céljai: a természeti és szellemi világ megismerése. 
Ügyességek és készségek. A  módszer fontossága. A  szemlélet. A 
szabadban való tanítás. Közös munka és közös játék. A  gyermek 
igazságos és mindenoldalú megítélése stb.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Önök bizonyára többször is á t tan u l
mányozták ezeket a fejezeteket. A  bennük felállított követelmények 
nem ötletek. Nem gyökértelenek. Biztos alapjuk a gyermeklélektani 
kutatások eredménye. Hisz a fejezetek címeiben is lélektani szakki
fejezésekkel találkozunk. Igyekezzünk most már a Tanterv  általános 
kívánalmai és a gyermektanulmány megállapítása között a kapcso
latot nagyjából meglátni. Ilyen kérdésekkel sokat és rendszeresen 
Claparéde Ede genfi pszichológus foglalkozik.

Lássuk ra j ta  keresztül a mai — most már á lta lában elfogadott 
r— felfogást. Kezdjük az

a) Alapelvekkel.  Cl. biológiai alapon áll. A gyermekre vonat
kozó, mindnyájunk által ismert alapalvei a következők:

1. a gyermek folytonosan fejlődik,
2. testi és szellemi működései csak gyakorlás ú tján  fejlődnek,
3. a gyakorlás legtöbbször külső körülmények között  követke

zik be,
4. a gyermek biológiailag nem tökéletlen,
5. a gyermekek egymástól különböznek.
Állítsuk oda mi ezek után m indjárt  a legfőbb tanulságokat:
1. a fejlődéshez szükséges működéseket a gyermeknek gyako

rolni kell,
2. a gyakorlás feltételeit biztosítanunk kell,
3. ne igyekezzünk a gyermeket minél előbb felnőtté erőszakolni,
4. ne uniformizáljuk a gyermeket.
Már ezekből az alapelvekből kiérezzük a tanterv  szellemét! N éz

zük most már a gyermektanulmányi vonatkozásokat részletesebben.
b) Á természetes szükségletekről vagy funkciókról. Azoknak az 

iskoláknak, melyek új szellemben tanítanak és nevelnek, a külön
böző államokban, különböző emberek más-más nevet adtak. Már az 
elnevezés sokra rámutat. Lássunk párat! ,,Új iskola“, „munka is
ko la“, „tett- iskola“, „aktiv-iskcla“, „derűit és vidám iskola”, „egyé
niségre szabott iskola“ stb. Ezekkel szemben áll a most mindjobban 
átalakuló és így kivesző u. n. hagyományos iskola..

Az új iskolák m unkáját próbáljuk nagyjából szemügyre venni. 
Ne feledjük, hogy biológiai alapon állanak s a gyermeket a maga 
szempontjából adottnak, tökéletes berendezésűnek fogadják el. A  
biológiában azok a folyamatok érdekelnek bennünket, melyek célsze
rűek, hasznosak. Ezek az u. n. funkciók. Á llítsunk szembe egymás
sal két folyamatot, melyek lefolyásukban nem különböznek. Egyik a 
vedlés, másik a kopaszodás. A  vedlés érdekli a biológiát, a kopaszo
dással nem sokat foglalkozik. A  vedlésre szükség van, a kopaszo
dásra nincs. A vedlés funkció, a kopaszodás nem. A nevelést a 
funkciók érdeklik. A  gyermek funkciói számára, a gyakorláshoz, kí
sérletezéshez szükséges teret biztosítanunk kell. A  belülről jövő, 
spontán cselekvéseket támogassuk, esetleg megindulásuk feltételét 
teremtsük meg. A  gyermek a gyermekkorából adódó fe ladatoknak 
tudjon megfelelni.. A  gyermek nem azért nem gondolkozik logikusan, 
hogy minket bosszantson, hanem mert nincs rá  szüksége, S ezért 
nem is tud. Az ebihal nem tökéletlen azért, mert később lesz béka
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belőle. Nincs ugyan még tüdeje, lába, de kopoltyuival és úszójával 
boldogul a vízben. A  vízben a tüdő és láb még há trányára  lennének. 
Hiszen a tüdős vízi állatoknak minduntalan  a felszínre kell jönniük 
oxigénért. Mi meg a gyermeknek erőszakolni akar juk  a tüdőt és lá 
bakat, hogy ő is mielőbb felnőtté legyen. Nem adunk időt a term é
szetes fejlődésre. Talán itt megemlíthetem, hogy ebben a kérdésben 
a szülők sokszor naivak és tudatlanok. Felületességük egyenesen kárt 
okoz a gyermeknek. A  múlt hetekben a budapesti Nemzeti Színház
ban voltam. Olyan darabot néztem meg, melyben kisdiákok, tanárok 
szerepelnek. Internátusi szoba, tan terem  is volt a színpad. Ezért a 
szülők sok gyereket, sőt kis gyereket hoztak el; a nézőtér Va része 
apró  ember volt. Móricz darab ja  a: ,,Légy jó mindhalálig", nem gyer
mekeket, hanem felnőtteket akar oktatni. Mély erkölcsi tartalmú. 
Felvonás közben hallottam, amint egy ásítczó, nyafogó kis fiúra fiatal 
édesanyja  rárivallt: ,,Te, ha itt tönkreunod magad, többet sohse hoz
lak színházba! M iattad  csak nem mehetünk haza!" A papa így segí
tett: ,,Érthetetlen, hogy ez az érdekes darab nem érdekli a gyerme
ket!" Fakad jon  minden nevelői tettünk a gyermek természetének 
szükségleteiből. Ne akarjunk  motivumnélküli cselekvéseket tőle. 
Hozzuk olyan helyzetbe, hogy akarjon cselekedni, megfigyelni, gon
dolkodni, beszélni, fogalmazni. Ha a gyermektől azt kívánjuk, hogy 
frkkor írjon, beszéljen, mikor nincs mit kifejeznie, úgy teszünk, mintha 
az asztalosinasnak nem adnának  gyalut a kezébe, hanem azt kíván
nék, hogy a gyaluló mozgásokat a levegőbe végezze.

c) Az érdeklődés.  Ezért kell a gyermek érdeklődésével foglal
koznunk. Az egyének érdeklődése ugyanazon tárgy iránt különböző, 
tehát: a tárgy magában sohasem érdekes.

Csak akkor érdekel, ha valamiféle szempontból fentes ránk 
nézve. Ha együtt akarunk dolgozni a természettel, ismernünk kell a 
gyermek érdeklődésének alakulását. Engedjük megnyilatkozni a gyer
meket. Eddig is nagy gondunk volt az érdeklődés felkeltése, de azt 
mondottuk: Csak akkor felelj, beszélj, ha kérdezlek! Hát lehet így 
érdeklődni? Ma azt mondjuk folyton: beszéljetek, kérdezzetek! A 
?mai tanítás a lak ja  á lta lában nem kérdve-kifejtő. Nem kérdés-felelet, 
hanem természetes, beszélgető. Tekintetbe kell vennünk a gyer
mek érdeklődésének egyéni irányát. Bacon mondotta: a termé
szetnek úgy parancsolunk, hogy engedelmeskedünk neki. Ebben 
bizonyára elég túlzás van! De, nem képes mindenki, mindenre 
egyenlő mértékben. Iskoláink uniformizáló tanítási rendszerében a 
folytonosan hajto tt  gyermek legtöbb energiáját éppen azokra a t á r 
gyakra, készségekre kénytelen fordítani, amelyek iránt nincs külö
nösebb képessége. Talán  emiatt épp azt a tu la jdonát hagyjuk p a r 
lagon, amely a legszebb termést hozná. Ne szoktassuk hozzá a gyer
meket ahhoz, hogy erőfeszítését meddőnek lássa. Nem szeretheti 
meg a munkát, ha folyton olyat végeztetünk vele, amire képessége 
nincs. A cselekvés ne legyen kapcsolatos a sikertelenség gondolatá
val. Legyünk tehát elnézők, megértők a gyenge számolóval, de jól 
olvasóval vagy fogalmazóval szemben. Ne alkalmazzunk ilyen é r te 
lemben egyforma mértéket! Amint testileg különböző fejlettségű, ma
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gasságú, testsúlyú a gyermek, úgy a lelki élet területén is megvannak 
a nagy, megváltoztathatatlan  differenciák.

A  szabó, cipész, kalapos ügyel, —  mondja  C laparéde — hogy 
sem nem bő, sem nem szűk, hanem éppen a testre szabott öltözetda
rabot készítsen, ezzel szemben a pedagógus minden szellemre ugyan
azt a ruházatot adja . Ruhatárában  csak kész ruhák vannak s ezekben 
sincs választék, legfeljebb nagyságban. Ezért vannak az iskolákban 
olyan gyermekek, akik eltűnnek a nagyra szabott tanterv  ráncaiban 
és hajtásaiban s akik szerény igényeikkel és képességeikkel minden 
lépésnél felbuknak, mert belegabalyodnak az uniformisba, melyet sem 
alul, sem felül nem tudnak kitölteni. Viszont akadnak olyanok, akik 
nagyon be vannak szorítva a túlságosan szűkreszabott tárgyak fűző
jébe, mely megakadályozza kifejlődésüket. Egy lépést se tudnak 
tenni, hogy egy-egy gombot le ne pa ttan tsanak  a szűk ruházatukról.

d) A játék. A  tanterv azt mondja: ,,Já ték  közben kellőleg érvé
nyesül a gyermek életkedve, tevékenysége és bőven nyílik alkalma 
a mindennapi életnek érdekkűzdelmeit játékban átélni és azokra 
mintegy előkészűlni.“ Mi meg azt szoktuk mondani: az élet nem já 
ték. Nem játék a felnőttek élete, de a gyermek játéka az ő élete. 
Szükségletei közül elsőrendű fontossága van a játéknak. A  játék ösz
töncselekvés, a testi és szellemi tevékenységnek formája. Uralkodó 
formája. A  funkció, érdeklődés és játék egymásba kapaszkodó lánc
szemei a lelki és testi életnek. Ha a játék természetes alakító szel
leme és könnyedsége, derűje á th a t ja  az iskolát, akkor már a lap jában  
kibékült az iskola a való élettel. Amint a munka játékossá lett, je 
lentkeznek a nagy energiák, tervek az elvégzésére. Ne higyjük, hogy 
ezzel a munka közönséges mulatozás lesz. Sőt még gyakran a fel
nőtt is csak játékosan tud valamely cselekvés elvégzésében teljesen 
elmerülni, kitartó; komoly lenni. Figyeljünk meg pl. keresz tre jtvényt 
fejtő felnőtteket. Mennyi fejtörés, mennyi igyekvés; előkerülnek 
könyvek, lexikonok. Azonban az új iskola sem teszi a játékot céllá. 
A játék csak eszköz. Csak akkor folyamodunk a játékhoz, ha az é r 
deklődést, a tevékenységet csak ez biztosítja. A  nevelő mindig előre 
néz, munkájának céljára. A  gyermek csak a jelen hasznot lá thatja . 
A tanterv célokat tűz ki a jövő számára. Ezeket a célokat a gyer
mekre nézve jelen haszonná, jelen érdekké kell transzformálni. K o
moly munkát végezzünk vidáman!

e) A tevékenység. Idézzük a tantervből: ,,A legsúlyosabb fela
datokat rója a tanítóra az egész methodika legfőbb elve, az, hogy a 
gyermeket szellemi önmunkásságra szoktassuk.“ És: ,,Az oktatás e l
méleti céljára  nézve is fölötte fontos, hogy minden elméleti tanítás 
amennyire lehet cselekvéssel kapcsoltassák össze.“

Említettük már a gyermek tevékenységének a lapvető j elentő- 
ségét. Tevékenységen nemcsak a külső tevékenységet, mozgást já té 
kot, kézimunkát értjük. Széken, mozdulatlanul ülve és gondolkodva 
nagycbb aktivitást fejthetünk ki, mint sétálva, esetleg éppen gyors
csárdást táncolva. Az iskola akkor igazán tevékeny, ha a gyermek 
számára mozgás és gondolkodás egyéni élmény. írha t a gyermek 
levelet képzeleti személyhez, Paprika  Jancsihoz, arról, amiről akar,
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mégis aktívebb, mintha mi diktálunk levelet a nagymamájához. Az 
iskolában mi megelégednénk a tevékenységnek enyhített megkövete
lésével: a befogadást, mozdulatlanságot, közömbösséget, külső fegyel
met váltsa fel önálló kifejezés, kitalálás, érdeklődés, belülről induló, 
elfoglaló tevékenység. Nem kívánjuk, hegy a gyermek az iskolában 
mozdulatlanul ülve vár ja  a tanító szereplését, előre jól kigonclt vagy 
éppen megfogalmazott kérdészuhatagát. A  gyermeket gyakran kor
holjuk: ,,ülj egyenesen!“ ; ,,ne mozogj!“ ; ,,ne könyökölj!”. Nézzünk 
meg egy felnőttekből álló hallgatóságot! Mennyire más ott a kép. 
Pedig nekünk jobban kellene fegyelmeznünk magunkat! Sok alapos 
kísérlet bebizonyította, hogy a tes ttartás  változtatása, a reflexmozdu
latok, önkénytelen elhelyezkedés a szellemi munka, az agy felfrissü
lése érdekében örténik. Küzdelem ez az elfáradás ellen. Egy pszi
chológus — igazi amerikai gondolat —  kérdőíveket küldött szét írók
hoz. A rra  kérte őket: ír ják meg, hogy miféle testhelyzetben tudnak 
legintenzivebb munkát végezni. Kedvelt helyzetek: a vízszintes, még- 
inkább a félvízszintes. ,,A dolgozó lába az asztalon vagy valami ma
gasabb tárgyon van elhelyezve, a szék, melyen a dolgozó ül, félig 
há tra  van dűlve.“ Mi megszidjuk a gyermekei, ha a széken hintázik. 
Egy fízíológus meg önmagán végzett kísérleteket, Egyizben nagyon 
fá rad tan  kellett valami sürgős munkát végeznie. Nem volt egyetlen 
egészséges gondolata. Végre fejét lehajto tta  az asztalra. Agya vért 
kapott s ebben a helyzetben m aradva össze tud ta  állítani cikkét. Ilyen 
helyzetekben dolgoznak sokszor a felnőttek. Jóllehet ezek amerikaias 
esetek, mégis okulhatunk valamit belőle. A  gyermeket ne kénysze- 
rítsük természetellenes merevségre. Hosszas mozdulatlanságot ne 
parancsoljunk rá. Ez nem jelenthet semmiesetre sem kényeztetést, 
gyermekuralmat, általános rendetlenséget, pangást, anarchiát. M u n 
kát csak bizonyos rend mellett lehet eredménnyel -végezni!

f) A tudás és a gondolkodás viszonya. A  tanterv  így szól: ,,A 
sok ismeret megterheli és megzavarja a lelket.“ ,,Inkább rövidítsük 
meg az anyagot, mintsem, hogy rosszul végezzük.“ ,,A túlterhelés, 
melyről most annyit beszélnek, nem agyrém, nem mesebeszéd; ko
moly baj ez, mely ellen minden erővel kűzdenünk kell.“ ,,Semmi 
esetben sem szabad a r ra  vetemednünk, hogy az emlékezetet túlságo
san fejlesszük a gondolkodás rovására .“ A  tanterv kitűzi ezt a célt 
is: a gyermekek bírják  az általános műveltség alapelemeit. Bizonyos 
ismeretanyag, tudás e lsa já tí t ta tása  elől nem térhet ki semmiféle is
kola. Azonban Descartes, Locke is hangoztatták már, hegy a tudást 
alá kell rendelni a gondolkodásnak. Nem az ismeretclnyag értékes, 
hanem a felhasználása. Az az intelligens ember, aki gondolkodása 
segítségével alkalmazkodni tud  a helyzetekhez. Nem intelligens 
ssenki, akinek sok a száraz, holt tudása, aki képzettömegek felett ren 
delkezik. Ma az a tudományos felfogás, hogy az intelligencia tu la j
donképpen nem növelhető. Ez örökség. De a rra  meglehet és meg 
kell tanítanunk mindenkit, hogy hozott képességeit a legjobban hasz
nálhassa. Nincs szükség heverő tökére, dús, de bezárt raktárakra , 
holt tudásra. Az ismeretanyag jórészét úgyis gyorsan beborítja a 
feledés jótékony homálya. Mi lenne velünk, ha mindent tudnánk,
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amit valaha tanultunk? Ezért nem lehet céllá tenni a tudást. A  tu 
dás csak úgy értékes, mint a gondolkodás nyersanyaga. A djunk  a l 
kalmat a gyermeknek arra, hogy gondolkozzék, keressen és találjon. 
Az iskola ezáltal, hogy az emlékezetbevésés a tanuló minden ener
giáját leköti, e lszoktathatja  a gyermeket az önálló gondolkodástól, 
értelme használatától. Vége minden kiváncsiságnak, képzeletnek, 
mert itt tudni, átvenni kell. A  növendéket így to lja  az iskola a pasz- 
szivitás lejtőjére. Claparéde maga is panaszkodik, hogy őt az iskola 
és a könyvek bizonyos fokig ügyetlenné tették. Amit maga is köny- 
nyen megtalálhatna, azt is könyvben keresi. A  sok olvasást vesze
delmesnek mondja, mert könnyű és könnyelmű mindig a könyvekből 
mások véleményét átvenni, A  társadalom  egyik nagy bajának  
mondja, hogy az emberekből emiatt hiányzik az érett, egészséges kri
tikai szellem. Mi állítjuk-e iskoláinkban probléma elé a gyermeket? 
Adunk-e alkalmat értelme önálló használa tára?  Használjuk-e  k é r
déseink igen nagy részében a „miért"-et? Mert: le kell már tennünk 
arról a régi törekvésről, hogy a tanulókból lexikonokat formálhatunk. 
Le kell tennünk arról, hogy aprólékos adatok betanításával brillíroz
zunk, Nem kell egy megye minden kis községét tudni a gyermeknek. 
Ezért mondja a tanterv  a tankönyvekről: ,,A tankönyvnek, mely a 
tanító és tanuló közé áll, csak igen korlátolt szerepe lehet a tan ítás
ban.“ Régen a tankönyv uralkodott tanító és tanuló felett. A  ta n 
könyvek csak eredménytárak, melyek a kevés emlékezeti anyagot 
kifogástalanul tartalmazzák.

g) A szemléltetés. Erről az elvről már igen régen és igen sokat 
beszéltek. Sokszor megúntuk, sokszor visszaéltek vele. Ismerjük e 
régi mondást: ,,Nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu." 
Semmi sincs az értelemben, ami nem volt előbb az érzékekben, A  
magasabbrendű lelkiéletnek, a  gondolkodásnak anyagát végső elem
zésben szemléletek alkotják. A  születés utáni zűrzavaros, homályos 
állapotból az életműködésekkel kapcsolatos érzetek válnak ki először 
s fokozatosan tanulja  meg a gyermek az aktiv látást, hallást, tap in 
tást, célszerű mozgásokat. Végre kialakulnak lelkében a konkrét 
szemléletek. Minthogy egész lelkiéletünkben a szemléleteknek domi
náló szerepe van, azért az iskoláknak is nagy gondot kell a szemlél
tetésre fordítani. Az iskolákban nem szavakat, hanem tapasz ta la to 
kat kell gyűjteni. Fel kell szabadulnunk a szó túltengése alól. A  
tanterv általános utasítása e kérdésre  erősen ráutal. Mi most csak 
egy pár apró gondolatot vessünk fel. Olyan kérdések ezek, melyek 
a tanfelügyelő úr iskolalátogatásai alkalmával szoktak szerepelni. 
Helyesen foglalkoztatjuk-e a gyermek érzékszerveit? Van-e a lka l
munk sokoldalú, alapos, aktiv szemléletre? Nem kell sok szemléltető 
eszköz, de megvannak-e a legszükségesebbek? Nem üres-e a szek
rény? Engedjék meg T. Hölgyeim és Uraim, hogy elmondjam, amire 
emlékezem. Régebben több iskolaszekrényt láttam. Többnyire ezeket 
találtuk benne: mulasztási, haladási napló, értesítő könyvecskék, fü
zetek, krétás doboz, egyliteres tintás üveg, pár kép, köbdeciméter, 
egy-két kulcs, összehasadozott öreg nádpálca, esetleg egy kitömött 
poros varjú. Amit én láttam annak már nem volt meg a feje, ott he-
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vert egyik sötét sarokban, — Rendszeres munkához, mely az V., VI. 
osztály komoly anyagát aka r ja  elvégezni, ennyi bizony kevés, A  nép 
iskolába nem kellenek komplikált, drága tan- és szemléltető eszkö
zök, Csak egyet említek. Bizonyára ismerik a kedves K artársak  az 
Eber-féle Természettant, Minden fejezet elején kísérletek vannak 
leírva- Az ezekhez szükséges eszközök legnagyobb részét a tanító 
könnyen és olcsón elkészítheti a gyermekek bevonásával. Csak egy 
kis akara t  és érzék kell hozzá. Folytassuk a kérdéseket!

Van-e legalább két tábla a tanterm ekben? Nem azért írunk, 
rajzolunk fel valamit, hogy minél előbb letöröljük. Ellenkezőleg, 
hasson ameddig lehet. A  csendesfoglalkozás szempontjából is szük
séges volna több tábla. Használunk-e közben-közben színes krétát?  
K atz  pszichológus különböző színű és különböző alakú kartonlapokat 
te tt  3— 5 éves gyermekek elé, pl, 3 drb vörös háromszögalakú és 3 
■drb fehér köralakú lapot. A zután  elővett egy fehér háromszögalakú 
lapot s a gyermeket felszólította: ,,válassz azok közül egy éppen 
ilyent!“ A  legtöbb gyermek a fehér köralakú lapot választotta, tehát 
az azonos színűt s nem az azonos alakút. A  szín a kis gyermeknél 
tehá t domináló eleme a szemléleteknek. A  szín jobban megkapja, 
mint a forma. Amely tárgyban a szín lényeges elem, azt lehetőleg 
mi is ra jzoljuk fel a megfelelő színekkel. Természetesen, mivel a 
színes k ré ta  drágább, azért okosan takarékoskodunk vele. De a ta n 
terv  sok rajzo t kíván a tanítótól!

Szolgálja-e az iskolakert berendezése eléggé a tanítás céljait? 
Pl. könnyű gondoskodni a térszemlélet, a szemmérték fejlesztéséről 
azáltal, hogy a kert ú tjá t  szegélyező oszlopokat éppen egy méter 
távolságra tűzzük ki egymástól. Felmértük-e a gyermekkel együtt 
órán  a tantermet, épületet, a kerte t?  Tartunk-e órákat a kertben, 
a szabadban? Vissziik-e a gyermeket havonkint legalább egyszer 
hasznos k irándulásra?  A tanterv  mondja: ,,szükséges, hogy minden 
tanító legalább évenkint tiz k irándulást rendezzen, a helyi viszonyok 
szerinti legkedvezőbb beosztással.“ A  felvetett kérdéseket még sok
kal megtoldhatnók. Amikről beszéltünk mind megtaláljuk a tanterv  
á lta lános utasításaiban. Mi arra  törekedtünk most, hogy ezekkel 
kapcsolatban utaljunk  gyermektanulmányi vonatkozásokra. Tehát 
beszéltünk most a nevelésben és tanításban követendő legálta láno
sabb alapelvekről, a természetes szükségletekről vagy funkciókról, az 
érdeklődésről, a játékról, a tevékenységről, a tudás és gondolkodás 
viszonyáról és a szemléltetésről.

Befejezés.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Fejtegetéseink végére értünk. Azt kérdezhetnék most: Mi szük

ségünk van általános elvek, elméleti megállapítások hangsúlyozására, 
mikor mi künn gyakorlati munkát végezünk. Nekünk tanításokat 
kellene látni inkább. Azokat is látunk. De egész erkölcsi, kuturális 
életünk eszményeken, nagy parancsokon, általános igazságokon nyug
szik. Pl. ,,Szeresd fe lebarátodat!“ Ebből az egy isteni parancsból
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az élet esetei számára kifogyhatatlan sok konkrét  ú tm utatás adódik, 
ill, adódhatnék, így vagyunk a neveléssel, tanítással is. Ismétlem, 
hogy az ,,új“ pedagógiát a gyermek, a lélek tudományos tanu lm á
nyozása indította útnak. Alaptörvény: Ism erd meg és ismerd el a 
gyermeket a maga adott természetességében. Tanulnunk feltétlenül 
kell. Ráterm ettség  mellett kevesebbet. Az intuíció adománya sok 
fáradságos munkától megment, A  ráterm ettség feltételezésével, t a 
nulás révén a lakulhatnak ki széleshorizontu, öntudatos munkát végző 
tanítók. Tanítónövendékeinket á llandóan figyelmeztetjük, hogy ta n 
könyveiktől, legjobb barátaiktól ne váljanak meg a képesítővizsgálat 
után. Látókör birtokában nem tartunk  rendkívülinek, nagyon ú jnak  
mindent. Nem is annyira új. Az 1905-ös tantervben már majdnem  
minden értékes főgondolat meg van. Nem mondunk tehát sok újat, 
csak a régieket akarjuk  végre megvalósítani. Nem akarunk mi min
denáron, mindenen változtatni. A  szükséges módosítások pedig köny- 
nyen adódnak a gyermek ismeretéből, a tárgyak céljából, a tanító, 
az iskoláztatás feladataiból. Folyjék  az iskolában könnyed, te rm é
szetes, de tervszerű, az életnek való munka. Mindent előírni, min
dent megtanulnunk nem lehet. Hogy is lehetne, mikor a környezet
től, az alkalomtól annyi minden függ a nevelésben és tanításban, 
(Ezért az új tanterv még az anyagkiszemelés egy részét is a tanítóra  
bízza. S a tanítást szeretjük egyéninek, tehát nagy fokban művészi 
a lakításnak látni. A  művész fantáziáját, mely minden igazi alkotás 
feltétele, engedjük szárnyalni. Kezeit nem szabad megkötnünk. De 
az anyaggal, a festékkel, márvánnyal, a gyermekkel való bánást, az 
eszközök használatát, a munka technikáját még a csúcson állóknak 
is komolyan, tftrelemmel kell tanulmányozni! Ekkor a nevelés és a 
gyermek, ideáljaink és a valóság, iskola és élet összhangban ta lá l 
kozhatnak.

A tanítóné.
A z asszonyok hivatásának tökéletes betöltője a tanítóné. Benne 

van  az asszonyíság mintaképe, a feleség ragaszkodása, a lemondani 
tudás, a  vasszorgalom, a tűrés, a segítőerő.

A  falu első asszonya ő. Mintakép, mert szokását, beszédét, ta r 
tását, gazdálkodását sőt öltözködését is utánozzák.

H ála  Istennek, hogy az öltözködését is, mert nem értek egyet 
semmiesetre sem Kovács István tanítótestvérem az ,,Evangélikus 
N épiskolában“ megjelent közleménye egyik kitételével, amely így 
hangzik: ,,Senkisem m ondaná meg vasárnap, amikor a templomba 
megy hívő népünk, hogy ki a papné, ki a mesterné, ki a jómódú gaz
dák lánya, s ki a falu kanászának  gyermeke.“

Mindezt pedig mondja  azért, mert az úgynevezett „d iva t“ után 
ha lad  népünk s ta lán  utánozza a papné, tanítónő öltözködését. (A 
kivágásokról nem beszélek, hisz az már ízlés és a tölötte való hábor
gást én müfelháborodásnak tartom.)
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Ja j  volna a papnénak, tanítónénak, ha az egyforma divat közt nem 
lehetne felismerni bennük a papnét, tanítónőt.

Mint feleség ragaszkodása megható. Férjének munkájával azo 
nosítja  magát. Lelket önt sokszor annak terveibe, segíti azok meg
valósulását, viszont az elismerés reá eső részét szerényen elhárítja 
magától.

A  tanító-házasságoknál ta lá lunk  legkevesebb érdekházasságot. 
Talán  azért is, mert az a mostoha elbánás, amivel hálából adóznak a 
tanítók iránt, az igazságtalan előítéletek, nem nyithatnak érdek a j tó 
kat, de a szívnek érzelmi húrjait  rezgethetik csak meg.

Ez pedig fontos feltétele a lemondani tudásnak, melyből leg
több rész a mi asszonyainknak jut. Sokszor, mikről összeszorított 
fogakkal néha, csak ők tudnák megmondani.

A  szorgalom az, ami nekik erőt ad és hozza a megelégedés drága 
kincsét, mely nélkül sem az azelőtti, sem a mai, de az eljövendő élet 
nem ér semmit.

Fejlődésében nem áll meg, halad férjével s kikristályosodik be
lőle az élet asszonya.

Aki pedig nem jutott el idáig, annak törekednie kell törhetetlen 
erővel, kitartással, mert az életcél küzdelmében elfáradt tanító . tá 
masza, legértékesebb kincse, legmeghittebb barátja , a felesége: a 
tanítónő. Páter Jenő.

Theológiai konferencia.
A  Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Evang. H ittudo

mányi K ara  f, évi július hó 1-től 4-ig Sopronban theológiai konferen
ciát rendez, amelyre evangélikus egyházunk lelkészeit, felügyelőit, 
vallástanárait , segédlelkészeit, tanítóit és az érdeklődő egyháztagokat 
hitrokoni szeretettel és bizalommal meghívja.

Öméltósága, főtísztelendő Kapi Béla  püspök úr a lelkészi konfe
renciával kapcsolatosan tanítói konferenciát is kívánt rendeztetni és 
pedig úgy, hogy a résztvevő tanítóság az ó hívatáskörébe tartozó 
külön előadások mellett a lelkészi konferencia némely előadásán 
szintén részt vett volna. Vagyis az együttes konferencián három 
csoportosításban ta r ta t tak  volna előadások: külön a lelkészek, külön 
a tanítók számára és együttesen hallgatott előadások,

A  soproni theológiai fakultás csak a lelkészi konferencia megren
dezésére ta rto tta  magát illetékesnek, de szívesen fogadta volna, ha 
ugyanakkor az Országos Evangélikus Tanítóegyesület is külön tan í
tói konferenciát rendezett és a résztvevők a lelkészi konferencia te t
szés szerinti előadását is végighallgatták volna.

A külön tanítói konferencia rendezésétől azonban az idén el kel
lett tekinteni. A gazdasági helyzet súlyosan nehezedik a tanítóságra. 
A  termény járandóságokat élvező kar tá rsaka t a búzaegység túlságos 
felértékelése szinte a tönk szélére ju tta tta . Vannak, akiknek havi 
vesztesége közel jár a 100 pengőhöz. Hogy mit jelent ez egy szerény
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tanítói háztartásban, azt bővebben magyarázni szükségtelen. Nem 
telik tehát sem útiköltségre, sem napi külön ellátásra. Igen súlyosan 
érintik továbbá a tanítóságot a sűrűn rendezett pedagógiai szeminá
riumok is. Bármilyen ideális intézmény is ez, s bármennyire kívánatos 
is ennek az intézménynek fenntartása  és felvirágoztatása, az igazság 
mégis csak az, hegy a tanítóság kimerül. Nem bírja  sem anyagilag 
(mert senki sem téríti meg útiköltségeit, és szerény napi kiadásait), 
— sem szellemileg. A  fáradtság csalhatatlan  jelei mutatkoznak az 
egész vonalon. Mindenki pihenni akar.

Ez a körülmény bírta rá  Öméltóságát, főtisztelendő Kapi Béla  
püspök urat, hegy a tanítói külön konferencia rendezésének eszmé
jét, fájdalmas érzésekkel bár, de az idén mégis elejtse.

Hegy azonban azoknak a tanítóknak, akik theológiai ismeretek 
nek szerzése és mélyítése céljából szívesen részt vennének a fakul
tás által rendezett konferencián, erre alkalom nyujtassék: D. dr. 
Pröhle Károly  prodekán, mint az előkészítő bizottság elnöke ezennel 
hitrokoni szeretettel meghívja az érdeklődő kar tá rsaka t  az összes 
előadásokra.

Minden további nélkül a tanítói kar megértő figyelmébe a jánljuk 
a konferencia rendjé t és a tudnivalókat.

A  konferencia ren d je :

Július 1. D. u. 6 órakor megnyitó istentisztelet a templomban; 
az cltári szolgálatot végzi és igét hirdet D. G eduly  Henrik  püspök. 
Utána vallásos estély, melynek keretében dr. Kiss Jenő,  a h it tudo
mányi kar e. i. dékánja, a konferenciát megnyitja és D. Raf f ay  Sán 
dor püspök előadást ta r t  ,,A keresztyén egvségre irányuló törekvé- 
sek‘‘ címen.

Július 2. % 8  órakor reggeli áhitat. D. e. 8— 9. Kersztyénség és 
protestantizmus az Ágostai Hitvallásban. I. D. dr. Pröhle Károly, 
egyet, ny, r. tanár. D. e. 9— 10. A  keresztyénség és az Ótestamentom; 
Dr. Deák János, egyet. ny. r. tanár. D. e. 10— 11.A szociális kérdés 
az újszövetségben. Dr. Kiss Jenő, egyet. ny. r, tanár. D. e. 11— 12. 
A  vallásoktatás korszerű kérdései. D. Stráner Vilmos, egyet. ny. r. 
tanár. D. u. 4—5. Egyházunk és az ifjúság. Turóczy Zoltán, győri le l
kész. D. u. 3/47 órakor vallásos estély a gyülekezet részvételével. ,,A 
külmisszió mai helyzete és problémái“ címen vetített képekkel elő
adást ta r t  dr. báró Podmaniczky Pál, egyet. ny. r. tanár.

Július 3. % 8  órakor reggeli áhitat. D. e. 8—9. Keresztyénség és 
protestantizmus az Ágostai Hitvallásban. D. dr. Pröhle Károly, 
egyet. ny. r. tanár. D. e. 9— 10. Egyházi életünk és az Ágostai H itval
lás. D. Kapi Béla, püspök. D. e. 10—41, Egyházunk és a szektamoz
galom. Ziermann Lajos,  soproni lelkész, kormányfőtanácsos. D. e. 
11—42. A  magyar evangélikusság föld- és néprajza. D. Kovács Sán
dor, egyet, ny, r, tanár, D. u, 4— 5, A világi elem szerepe az egyház
ban, Dr. Vitéz Péteri A ladár  ügyvéd, kormányfőtanácsos, D. u. 5—6. 
Egyházi alkotmányunk reformja, Paulik János, nyíregyházi lelkész, 
Eormányfőtanácsos, a MELE elnöke, D u, % 7 órakor vallásos estély
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a gyülekezet részvételével. ,,A Krisztus-kép a művészetben“ címen 
előadást ta r t  vetített  képekkel Lie. dr. Karner Károly, egyet. ny. r. 
tanár.

Július 4. % 8  órakor reggeli áhitat. D. e. 8—9. Az Ágostai H it
vallás története  Magyarországban. D. Payr Sándor, egyet. ny. r. ta 
nár, D. e, 9— 10. Korunk szellemi áramlatai és a theologia. D. dr. 
Pröhle Károly, egyet, iy, r. tanár. D. e. 10— 11, Befejező megbeszé
lés. 11 órakor záró istentisztelet a templomban. Az oltári szolgálatot“ 
végzi és igét hirdet Kiss István,  püspök.

T udnivalók.

A  rendezőség tervbe veszi a város megtekintését, a műzeumek 
meglátogatását; jűlius 4-én d. u. kirándulás a környékre, július 5-én 
napi kirándulás a vidékre megbeszélés szerint.

A  konferencia résztvevői kedvezm ényes ellátást kaphatnak  a 
líceumi tápintézetben; reggeli és három fogásos ebéd ára  napi 1.60 P. 
Vacsoráról méltányos áron ugyancsak a rendezőség gondoskodik.

A  konferenciára jelentkezőknek magánházakban vagy szállodák
ban lehetőleg olcsó áron való elszállásáról a rendezőség gondoskodik,. 
Ingyenes szállóhelyek  a Theológiai Otthonban állanak rendelkezésre; 
azokat, akik a Theológiai Otthonban óhajtanak megszállani, a rende
zőség kéri, hogy ágylepedőt, pá rná t  és nyári takaró t szíveskedjenek 
magukkal hozni.

A  rendezőség kedvezm ényes  vasúti jegyekről  is gondoskodik. 
Akik ilyenre számot tartanak, szíveskedjenek ezt a vasúti vonal 
megjelölésével legkésőbb június 10-ig bejelenteni. Későbben érkező 
bejelentéseknél a rendezőség a kedvezményes vasúti jegy megszer
zését nem tu d ja  biztosítani.

Részvételi díj 4 pengő, segédlelkészek és egyetemi hallgatók ré 
szére 2 pengő, amely az Evang. Hittudományi K ar Dékáni Hivatala 
címére Sopronba (Széchenyi-tér 11.) küldendő. Helybeliek látoga
tási jegye 2 pengő, egy napra  1 pengő.

Bárminemű felvilágosítással készséggel szolgál a Hittudományi 
K ar  Dékáni hivatala.

Jelen tkezési határidő  azok számára, akik kedvezményes vasúti 
jegyre ta r tanak  számot, június 10., egyéb esetekben június 20.

Isten áldása legyen a konferencián.

Egyesületi élet.
A  Soproni Felső Egyházmegyei Tanítóegyesület f. évi június hó 

2-án Sopronban tarto tta  rendes évi közgyűlését, amelyen nemcsak 
az egyesület összes tagjai, hanem a város katholikus és Sopronbán- 
falva állami tanítói is résztvettek. A  gyűlést látogatásukkal tün te t
ték ki dr. Töpler Kálmán  kormányfőtanácsos, dr. Schindler János  
polgármester, egyházmegyei felügyelő; Scholtz Ödön esperes; Hanz-
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mann Károly  lelkész; Briindl Károly  tanfelügyelő és Krug Lajos az
országos egyesület elnöke.

Graf Samu  elnök meleg szavakkal üdvözölte a vendégeket és 
a lapunk vezető helyén közölt ünnepi deklarációval ju tta tta  kfeje- 
zésre a Soproni Felső Egyházmegyei Tanítóegyesület hitvallását az 
Augsburgi Confessio-nak 400 éves fordulója alkalmával.

E nagyhatású ünnepi aktus után Graf Samu  a következő nagy 
gonddal összeállított évi jelentését olvasta fel:

Kedves Kartársak!
Az augsburgi hitvallás szelleme hatotta  át hazánk protestáns 

tanítóságát a lefolyt tanévben is, midőn a tanítói és ezzel kapcsolat
ban hazánk kultúrálís érdekeinek előbbrevíteleért folytatott nehéz 
küzdelmet.

Nagyon jól tudjuk mindnyájan, hogy dacára  a keresztyén 
irányzat hangoztatásának a különböző felekezetekhez tartozó tanítók 
békés együttműködése sok mindenféle körülmény folytán még nincs 
kellőképen biztosítva. Ennek a jelszónak egyoldalú értelmezése és 
sok esetben az egyes felekezetek részére való k isajátítása  megbont
hatja  a tanítói front egységességét.

Én nem hiszem, hogy ez bekövetkezzék, mert ennek minden téren  
belá thata tlan  következményei volnának. Minden oldalon —  itt is, 
túl is —• vannak szélsőséges elemek, melyeknek a harc a kenyerük, 
de a tanítóság egyeteme, mint egyáltalában a magyar nép zöme, a 
békét aka r ja  és nem hajlandó  egyes túlbúzgó vezérek kardcsörte- 
tésére egymásnak esni.

A  szerencsétlen háború következményeit a zsíros állásokban 
ülők és így a létért való nehéz küzdelmet nem ismerő, de a konkoly
vetésben örömöt lelő egyes vezérek kivételével, mind érezzük. Egyikre 
súlyosabban nehezedik a sors keze, a másik könnyebben bírja, de 
annyi bizonyos, hogy a megélhetés manapság nagyon nehéz.

Van azonbnn korunknak egy másik jelszava is, melynek örve 
a la tt  lehetetlenné teszik egész társadalm i osztályok megélhetését és 
ez a takarékosság elve. Milyen szépen hangzik mind a kettő: a k e 
resztyén gondolat érvényesítése és a takarékossági elv keresztülvitele. 
Az egyik a lelki vagy mennyei, a másik a földi boldogság felé vezető 
utat mutatni és egyengetni akarja . És mit látunk!

Ezen eszméknek és elveknek helytelen és egyoldalú érte lm e
zése megbontja az emberek közötti harmóniát, alacsony szenvedé
lyeknek nyit ajtót, elégedetlenséget és gyűlölködést szül és a meg
lévő bajokat szaporítja, fokozza és az emberek, a vezérek iránti 
bizalmat megingatja.

Ha a keresztyén gondolat megtölti a szíveket és a felebarát 
iránti szeretet fenntartás nélkül érvényesül, minden morális alapon 
álló ember örömmel fogadja ezeket az elveket és ennek a világnézet
nek harcosává szegődik

Ha a takarékossági elv az egész vonalon diadalmaskodik, ha 
nemcsak a tanítók fizetése csökken a búzaárak esése, ill. a búza tú l
értékelése folytán, hanem a felsőbb körökhöz tartozók járandóságai 
is, ha nemcsak a tanítógyűlésekre és szemináriumba berendelt tani-
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toktól vonják meg ill. tagad ják  meg a napidíjakat, hanem m egtagad
ják a más pályán működőktől is, ha beszüntetik a különféle rendk í
vüli segélyeket, pótlékokat, ju ta lm akat és dugsegélyeket, amelyek
ből mindeddig egy fillért sem láttunk, akkor mi is hiszünk ennek az 
akciónak komolyságában.

Az a tudat, hogy egyenlő mértékkel mérnek, hogy súlyos gaz
dasági helyzetünkből fakadó bajokból mindenkinek kijut, hogy a 
szenvedésekből, nélkülözésekből mindenki kiveszi a részét: ez a tu 
dat sorsunkat elviselhetővé teszi, mert igaz az a régi mondás, hogy 
a megosztott szenvedés félszenvedés, a megosztott öröm dupla öröm.

Különösen nehéz, szinte kétségbeejtő azon kar társak  helyzete, 
kik járandóságaiknak nogy részét búzában kapják. A  búza ugyanis 
még ma is hivatalosan 27.80 P-re  van értékelve, noha a tanítók a 
fizetésben kapott  és 27.80 P-re értékelt búzát átlag 18—19 P-ér t  
tu d ják  értékesíteni. Vannak tanítók, kiknek — különben is szűkén 
mért fizetése —  ilyen formán 400— 500 P-vel csökkent évente. T u 
lajdonképen az állam tehát, a magas búzaértékelés által ennyivel le
szállította a tanítók fizetését, nemhogy — mint más kategóriákhoz 
tartozókét -— emelte volna.

Nagyon helyesen mondotta Schandl Károly, nyug. államtitkár, 
crszággzűlési képviselő az Országos Szövetség húsvéti nagygyűlésén: 
,,Ha a mai helyzet olyan, hogy az állam nem tud ja  a fizetést emelni, 
akkor legalább ne szállítsa le!“ . . . ,.Az ország, a nemzet nagy prob
lémái közt — mondotta tovább —■ egyik legsúlyosabb a tanítóság 
anyagi helyzete“ . . .

Nagy igazságtalanság történik továbbá a kántortanítókkal, kik 
—  nemcsak hogy a termények túlértékelése folytán fizetéscsökkenést 
szenvednek, hanem — ma is még ingyen végzik a legtöbb esetben 
nehéz és terhes munkájukat.

A  harm adik sérelem az, hogy újabb időben nem nevezik ki ren d 
szeresen még a különféle fórumok által méltóknak talált  tanítókat 
sem a VII. fizetési osztályba. Ezen a címen is károsodik a tanító
ság; ezt többen ebben a körben is saját magunkon tapasztaltuk. Ezen 
a bajon csak a törvényhozásilag biztosított automatikus előléptetés
sel lehet segíteni.

Ezeket tekintve örömmel fogadtuk a húsvéti nagygyűlés h a tá 
rozati javaslatait.

Javaslom azonban, hogy ezeket az alábbi javaslattal egészítsük 
ki és elfogadás, ill. felterjesztés végett terjesszük a kerületi tanítóegye
sület gyűlése elé: Tehetséges és törekvő fiatal tanítók, kik már hosz- 
szabb idő óta a tanítói pályán működnek, nyerjenek beosztást a kir. 
tanfelügyelőségekhez és amennyiben beválnak, kerüljenek be a tan- 
felügyelői statusba. Hogy már hosszú gyakorlattal bíró, elméletileg 
és gyakorlatilag képzett, irodalmi tevékenységet kifejtő tanítók is 
pá lyázzanak ezen állásokra, a tanítói pályán töltött évek az előlép
tetésnél és nyugdíjaztatásnál tekintetbe veendők. E nélkül nem igen 
akad  m ajd  tanító, ki a tanítói pályán töltött szolgálati éveiről le 
mond, hogy a tanfelügyelői pályán esetleg deresedő fejjel elölről 
kezdje működését. Ez t. í. a jelenlegi gyakorlat.
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Kívánjuk továbbá a III. Egyetemes Tanügyi Kongresszuson a 
tanítóképzés re form jára  és a 8 éves tankötelezettségre vonatkozó 
határozatok végrehajtását, ill. kéressék fel a miniszter úr, hogy az 
erre  vonatkozó törvényjavaslatokat minél előbb terjessze az ország
gyűlés elé. Végül kéressék fel a miniszter úr, hogy a népiskolai 
osztályok átlagos tanulólétszámát 65-ről szállítsa le megint 50-re,

Ezek után  röviden rá térek  a megcsonkított kisded egyesüle
tünkben előfordult fontosabb eseményekre.

Mindenekelőtt meg kell említenem, hogy a lefolyt egyesületi 
évben 3 kartársunk húnyta le örök álomra szemét. Október 8-án 
Laschober Gusztáv, január 14-én Ulreich Gyula és május 4-én 
Frühwírth  Károly költözött el az élők sorából. Hogy ki volt a jobb 
hazába költözött 3 kartárs, azt nem kell itt bővebben fejtegetnem. 
Megtettem ezt annak idején a halálesetek alkalmával összehívott 
rendkívüli értekezleteken és megtette ezt az első két gyászesetben 
Neubauer János kartársunk, Frühwirth  Károly temetése alkalmával 
én a nyitott sírnál. Az átlagot jóval meghaladó egyéniség volt m ind
egyik, Laschober Gusztáv és Frühwirth  Károly ezenfelül mint a sop
roni evang, népiskola hosszú éveken át volt igazgatói és mint jeles 
tankönyvírók m aradandó nevet biztosítottak maguknak. Egyesüle
tünk buzgó választmányi tagja volt mind a három. Javaslom, hogy 
érdemeiket örökítsük meg jegyzőkönyvünkben; gyászunk jeléül pe
dig emelkedjünk fel helyeinkről.

Áldott legyen közöttünk az emlékük!
Megemlékeztünk halottainkról. Most pedig emlékezzünk meg 

azokról, kiket mint új m unkatársakat üdvözölhetünk itt esperessé- 
günk munkamezején,

A  múlt egyesületi évben elhúnyt Zergényi Jenő  dr, egyházmegyei 
felügyelő helyét az egyházmegye községei egyhangú választással dr, 
Schindler Endre polgármesterhelyettes ú rral töltötték be. Mint egy
házmegyei felügyelő a mi vezérünk is és mi mély tisztelettel és m e
leg szeretettel üdvözöljük ezen szép és előkelő tisztségében. Üdvö
zöljük mint a tanítóság megértő bará tjá t ,  ki — még mielőtt hitrokonai 
ezen szép, de felelősségteljes állásba emelték volna — már akkor 
is meleg rokonszenw el és jóindulattal kísérte a tanítóság m unkáját 
és át volt hatva a népoktatás és népnevelés fontosságáról. Kérjük, 
hogy az egyházmegye iskolaügyét, m ely  már em beremlékezet óta 
példás volt az egész országban, fogadja továbbra szíves jó indula
tába. Az Isten gazdag á ldása legyen működésén!

Mély tisztelettel és meleg szeretettel köszöntjük továbbá dr. 
Töpler Kálmán Öméltóságát, kit az ősrégi soproni evang, gyülekezet 
választott meg közfelkiáltással egyházközségi felügyelőnek. A  T öp
ler név Sopronban fogalom, inkarnációja a nagy és fényes múltra 
visszatekintő bennszülött soproni patricus családok nemes tradíció
inak. Szülővárosát, vallásá t szerető, egyenes lelkű, vasakara tú  em
ber ezen régi család sarja  és mostani feje: dr. Töpler Kálmán. 
Hogy milyen közel áll az iskolához és annak munkásaihoz m uta tja  
a fáradságot nem ismerő, szinte példátlan  kitartás és szívósság, mely- 
lyel az iskolaépítés ügyét Sopronban szorgalmazza. M utatja  továbbá
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az utolsó iskolavizsgálatoknál tanúsított buzgalma is. Szeretettel kö
szöntjük Öméltóságát ez alkalommal, hogy szíves volt körünkben 
megjelenni. Kérjük, hogy az iskolát mint az egyház veteményes ker t
jét méltassa továbbra is szíves figyelmére, A  jó Isten áldása legyen 
az egyház és iskola érdekében kifejtendő munkáján.

Szeretettel üdvözlöm új kartársainkat, Gross A ranká t és Pols
ter Rezsőt azzal a kívánsággal, hogy érezzék jól magukat körünk
ben és legyen eredményes és á ldott a közöttünk való működésűk.

Üdvözlöm és gratulálok Ágfalvának a modern kivánalmaknak 
minden tekintetben megfelelő szép új iskolájához. Bárha Sopron 
és Balf is követhetné e tekintetben nemsokára Ágfalva nyomdokait. 
Ezeknek az egyházközségeknek szintén nagy szükségük van új isko
lára  és a tanerők szaporítására. Örömmel közölhetem, hogy e tekin
tetben az előkészületek már megtörténtek és Sopron a város leg
szebb helyén, a Deáktéren, az építendő iskolája részére telket is 
vásárolt már.

Az új tanterv  most már mindenütt életbe lépett, kevés kivétellel 
nemcsak papiroson, hanem a gyakorlatban is, úgy az anyagkiválasz
tás, mint módszer dolgában.

Hogy az új szellem feltartóztathatlanul kezd bevonulni az isko
lákba, azt nagy részben az országszerte rendezett pedagógiai szemi
náriumoknak köszönhetjük. Mint már többször kifejtettem nem új 
eszmék ezek, hanem jeles pedagógusaink által már régen hirdetett 
eszméknek a mai kor szelleme és gyakorlati élet követelményei által 
felszínre vetett és a mai ember testi és lelki szükségleteihez idomuló 
eszméknek álta lánossá válása, fe ltartóztathatlan  előrenyomulása és 
győzelme. A  modern pedagógia azt kívánja, hogy ezek az eszmék, 
melyek eddig csak egyes Istentől megáldott pedagógusok lelkét töl
tötték be, melyek csak az ezen pedagógusok által vezetett magán
iskolákban vagy egyes mintaiskolákban nyertek gyakorlati a lkalm a
zást, az ország tanítóságának közkincsévé váljanak és bevonuljanak 

,még az ország legfélreesőbb iskolájába is. Igaz, még most is benne 
vagyunk a minden tanítói lelket rabjává ejtő pedagógiai evolúció 
teljes közepében, de a jövő pedagógia épületének körvonalai m ár 
kibontakoznak. Azt hiszem, még egy évi kísérletezés, egy évi peda
gógiai szeminárium után, az új tanterv szerint való tanításra  nézve 
—  ha nem is teljes egészében (erre különben nincs is szükség), de 
a főkérdésekben megegyezésre fogunk jutni. Nagyon kívánatos 
volna, és püspök urunk intencióját követnék, ha mi protestáns tan í
tók, akik nemcsak általános pedagógiai normák szerint dolgozunk, 
hanem akiknek még speciális feladataink is vannak (p. o. a vallás
tanítást  mi végezzük) egy országos, vagy kerületi konferenciára ösz- 
szejönnénk és az eddigi kísérletezések és eljárások eredményét egy
bevetve és elméletileg és gyakorlatilag bemutatva 1931, évi június 
utolsó napjaiban egy 3 vagy 4 napos pedagógiai konferenciát ren
deznénk. Ezen célra a legmegfelelőbb hely városunk volna. Ingyen 
elszállásolást és olcsó ellátást az értekezlet résztvevőinek itt bizto
sítani lehetne, előadóknak az ország legkiválóbb evang. tanítóit és 
tanára it  kellene felkérnünk, 1— 2 előadásra — mivel a hittan tani-
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tásáról is van szó —  lelkészt vagy theológíaí tanár t  is kellene meg
nyerni. Naponta  legalább 2 gyakorlati tanítást és 2— 3 elméleti elő
adást lehetne tartani.  Az, hogy Sopronban tanítóképző-intézet és 
több olyan tanító van, kik már több helyen és több Ízben tarto ttak  
mintatanítást, nagyban megkönnyítené a konferencia megtartását.

Javasla tom  tehát az volna: A  kerületi közgyűlés határozza el 
a püspök urunk által propagált tanítói konferencia megtartását, ha 
lehetséges a jövő, vagyis 1930—31. tanév végén. A  konferencia a 
fent vázolt programm szerint 3—4 napos legyen és Sopronban ta r 
tassák. A  tanítók, valamint az iskolafenntartó egyházközségek 
figyelme az egyházkerületi közgyűlés által ezen konferenciára fel
hívandó és amennyiben az iskolafenntartó anyagi helyzete engedi, a 
konferencián résztvevő tanítója részére szavazzon meg egy méltányos 
összeget, melyből az űtazási költség, valamint az ellátási költségek 
volnának fedezendők. Ebben az esetben esetleg a tavaszi közgyű
lések megtartásától el lehetne tekinteni.

Végül javaslom, hogy szavazzunk bizalmat és köszönetét Krug  
Lajos országos elnöknek, ki a tanítói érdekeket a húsvéti nagygyű
lésen olyan bátran  és hathatósan védte.

Ezzel jelentésem végéhez érkeztem. Kérem szíveskedjenek a 
beterjesztett  javaslatokhoz hozzászólni és az elfogadás, vagy el nem 
fogadás felett határozni.

A  gyűlésnek egyik kiemelkedő pon tjá t  képezte Kárpáti Ernő, 
nagyatádi polgári iskolai igazgatónak előadása, aki már Kaposvárott 
az egyházkerületi gyűlés alkalmával ta r to tt  rendkívül érdekes előadást 
a helyes és tudatos számtantanításról és bem utatta  szemléltető eszkö
zét is, s aki ugyanazt az e lőadást Graf Samu kérelmére, ismételte Sop
ronban is. A  meggyőző erejű és gyakorlati voltánál fogva is re n d 
kívül tanulságos előadást a hallgatóság feszült figyelemmel hallgatta  
végig és hangos elismerésben részesítette.

A  közyűlés az elnöki jelentés kapcsán előterjesztett javaslatok
hoz egyhangúlag hozzájárult. Az egyházmegyei közgyűléshez k ép 
viselőül Neubauer János  soproni tanítót küldi ki, az egyházkerületi 
közgyűléshez pedig valamennyi szavazatával Káldy Józse f  veszprém- 
varsányi és Kovács Sándor  felsődörgicsei tanítókat delegálja.

A  mindvégig emelkedett hangulatban lefolyó és magas színvo
nalú közgyűlést a magyar imádság szárnyaló akkordjai zárták  be.

Még egy igen kedves momentumra is kell rám utatnunk. K árpáti  
Ernő előadása előtt, elnök rövid szünetet adott. Ezt a tanítóegylet 
énekkara szebbnél-szebb férfikarok mesteri in terpretálásával fűsze
rezte. Bemutatott készültségével akármely versenyen is e lragadná 
a. babért.
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Jegyzőkönyv.
Felvétete tt  a Békési ág. hitv. ev. Egyházmegyei Tanítóegyesület

nek 1930. évi május hó 2-án ta r te t t  rendes évi közgyűléséről.
Je len  voltak: Pataki János elnök, Molnár Imre alelnök, Já -  

novszky György, Frankó  Mihály, Kondacs András, Szentkereszthy 
Tivadar tanfelügyelő, Kellő Gusztáv, Kálmán Rezső, Szelényi János, 
Bartos Pál, dr. M ázcr Elemér, dr. Benczúr Vilmos, Czirbusz Endre, 
Dauda Sándor, Holecska László, Piliszky János, ifj. Piliszky János, 
Mcravcsik Lajos, Horváth Károly, Dvoracsek János, Dedinszky 
Gyula káplán, ifj. Zatykó Mihály, Csizmadia Mihály, Sass Árpád, 
Dankó János,- Szokolay Sándor, Rohoska Jenő, Janurik  Mátyás, 
Darók József, Adam csck Lajos, Tóth László, Orbán János, vitéz 
Csatai György, Trnovszky Márton, Trizna Jenő, Rohoska Gyula, 
Sass Ferenc, Velky Béla, Garay  Samu, Podani János, Brózik K á 
roly, Janurik  Mátyásné, Rohony Pál, Zorkóczy Gábor, Rohony G á 
bor, Rohoska Béla, Palkovics Julia, Adamik Terézia, Plenczer Gáb- 
riella, Jánovszky Margit, Matusik Julia, Melis Mihály, Benczúr Mi
hály, Kovács Gyula, Kelemen Ödön, Chrenka Gyula, Benyó János, 
Konyecsni János, Konyecsni Sámuel, Langfötter Gyula, Falusi Pál, 
Zatykó András, Lipták Mihály, Borgulya Endre, Zatykó Mihály, 
Kovács Pál, Lustyik Pál, Balogh Sándor, Hanzó Mihály és számos 
szarvasi vendég.

1. Elnök megnyitó beszédében kiemeli a kettős célt, melyért 
az evang. tanítóság kell hogy küzdjön: Nagymagyarcrszágért s az 
evang. egyház felvirágzásáért. Üdvözli a megjelent vendégeket, meg
á llap ítja  a határozatképességet, a gyűlést megnyitja. Je len  gyűlés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére Brózik Károly és Rohoska Béla ta 
gokat kéri fel.

2. Szentkereszthy Tivadar kir. tanfelügyelő megköszöni az elnök 
üdvözlő szavait, beszédében kiemeli, hegy az evang. tanítóság haza
fias és vallásos polgárokat nevel s bőven kivette a részét a tanító
ság kultúrmunkájából. Kellő Gusztáv az ev. egyház nevében, dr. 
Mázor Elemér az egyházmegye nevében megköszönik az elnök ü d 
vözlő szavait s a közgyűlés m unkájára  Isten áldását kérik.

3. Közgyűlés hozzájárulásával elnök á tad ja  a gyűlés vezetését 
Molnár Imre aleinöknek, aki felkéri Rohoska Géza tagtársat, gya
korlati tanításának bemutatására. A történeti tárgyú tanítás címe: 
iRefcrm korszak, Széchenyi és Kossuth. Közgyűlés Szentkereszthy 
T iv ad ar  kir. tanfelügyelő indítványára a szépen sikerült tanításért 
az előadónak jegyzőkönyvi köszönetét mond.

4. Elnök átveszi a gyűlés vezetését s kegyeletteljes szavakkal 
megmelékezik a hősi halált halt tanítókról.

5. Olvastatott az elnök évi jelentése, melyben beszámol az egye
sület múlt évi működéséről és elnöki intézkedéseiről. Jelentésében 
megemlékezik Brósz János orosházi ág. h. ev. egyházközségi ig. tanító 
elhalálozásáról. A  jelentés kapcsán négy indítványt terjeszt a köz
gyűlés elé.

Közgyűlés tudomásul veszi az elnök jelentését. Részvétét fejezi
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ki Brósz Jáncs  elhúnyta felett s a ,,valódi tanítóem ber“ érdemeit 
jegyzőkönyvben örökíti meg.

Közgyűlés a négy indítványt határozat erejére emeli a követ
kezőkben:

I, Felkéri a kerületi és az egyetemes tanítóegyesület elnökségét, 
hogy úgy a kerületi közgyűlés, valamint az egyetemes közgyűlés 
jegyzőkönyveinek 1— 1 példányát hivatalból küldje  meg az egyház- 
megyei tanítóegyesület elnökségének.

Felhívja a kér. tanítóegyesület elnökségét, hogy a kultusztárca 
költségvetésének 'tárgyalása előtt az értékegységek ügyében hívja 
össze Békéscsabára a kér. tanítóegyesület választmányát,

III. Meghatalmazza az elnökséget, hogy a pénztár  terhére és az 
egyesületi elnök címére rendelje meg az „Evangélikus Népiskolát.“

IV, Közgyűlés táviratilag üdvözli Nagytiszteletü és Méltóságos 
Kovács A ndor esperes úrat, esperesi tisztségének tízéves évfordu
lója és kormányfőtanácsossá történt kinevezése alkalmából.

6. Múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvét a közgyűlés tudomásul) 
vette.

7. Jánovszky György pénztáros bem utatja  az 1929, évi zárszá
m adását és az 1930. évre szóló költségelőirányzatát, mely szerint a 
pénztár bevétele: 449.14 P, kiadása: 444.26 P, a készpénzm arad
vány: 4,88 P. Az egyesület vagyona a követelésekkel együtt: 161.30 
pengő. Vagyonszapcrodás: 83.05 P. A „ P á ly ad í j“ alap 88 P. K ölt
ségelőirányzat szerint 1930. évi bevétel lenne: 445.30 P.

Kiadás 369.80 P. Pénzm aradvány  75.50 P.
Közgyűlés a választmány javaslata  a lap ján  a pénztáros zárszá

m adását és költségelőirányzatát jóváhagyja s tudomásul veszi a szo
kásos fenntartással. Úgy a pénztárosnak, mint az ellenőrnek fá ra 
dozásáért köszönetét mond.

8. Elnök jelenti, hogy az a lapszabályok értelmében az egyesü
let vezetőségének megbízatása lejárt. Kéri a közgyűlést, hogy az 
egyes á llásokra a választást megejteni szíveskedjék.

Elnök elhagyja helyét, a közgyűlés korelnökséggel Piliszky J á 
nos igazgatót bízza meg, ki a választást a következőkben ejti meg: 
■Elnök: Pataki János, alelnök: Molnár Imre, főjegyző: Kondacs 
András, aljegyző: Orbán János, pénztáros: Jánovszky György, el
lenőr: F rankó Mihály. Választmányi tagok: Czirbusz Endre, Fab- 
riczy Pál, Zatykó Mihály, Csizmadia Mihály, Adamkovics János, 
Kovácsik Gábor, Piliszky János, Rohoska Géza, Falusi Pál, Rohoska 

/Lajos, póttagok: Melis Mihály, Brózik Károly, Podani János, Zor- 
kóczy János, Sass Árpád.

9. Közgyűlés az egyházmegyei f. évi közgyűlésre tanítóképvise- 
lőkül kiküldi Pa tak i  János elnököt és Molnár Imre alelnököt.

10. Jövő évi közgyűlés helye: Orosháza.
11. A  közgyűlésről való e lm aradásukat a következő tagok men

tették ki: Zelenka István, Adamkovics János, Kovácsik Gábor, Fab- 
riczy Pál, Jeszenszky N,

A  közgyűlés a fentnevezett tagok e lm aradását tudomásul veszi. 
A  ki nem mentett tagok alapszabály szerint büntetendők.
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12. Elnök hálás köszönetét mond Szentkereszthy Tivadar kír. 
tanfelügyelő úrnak, hogy a közgyűlés fényét emelve, megjelenésével 
megtisztelt. Köszönetét mond az egyháznak a díszterem átengedé
séért; dr. Mázor Elem ér egyházmegyei felügyelő úrnak, Kellő Gusz
táv  lelkész úrnak s a többi kedves vendégnek, szíves megjelenésük
ért, őszinte köszönetét mond.

13. Elnök meleghangú befejező szavai után a jelen voltak el
énekelték a Himnuszt.

A  gyűlés véget ért.
Kmft,

Kondacs András,  jegyző. Pataki Sándor, elnök.
Hitelesítők:

Rohoska Béla. Brózik Károly.

Meghívó
A  ,,Tolna-Baranya-Somogyi  ág. hitv. evang. Egyházmegyei T a

nítóegyesület1“ 1930. évi június hó 24-én d. e. 8 órakor Bonhyádon 
ta r t ja  rendes évi közgyűlését, melyre úgy az egyesület tagjait, mint 
a lelkész u raka t  és a tanügybarátokat ezennel tisztelettel meghívom.

Tárgysorozat: 1, 8 órakor az Egyházmegyei Lelkészegyesület és 
Tanítóegyesület közös ülése a templomban. 2. Elnöki megnyitó. 3. 
Elnöki jelentés, 4. Kerületi kiküldöttek választása. 5. Az új ta n 
terv köréből. Előadó: dr. Stolmár László, székesfővárosi pedagógiai 
szemináriumi tanító. 6. Az ,,Eötvös-alap“ és a „K alász“ . Előadó: 
Osztie Béla, a Kalász vezérigazgatója és a Tanítók Háza igazga
tója. 7, Ifjúságunk nevelése. Előadó: Gáspár József, majosi kán to r
tanító. 8. Az egyházi zene időszerű kérdései. Előadó: Hoffmann K á 
roly, kaposszekcsőí tanító. 9. Természetvédelem, Előadó: Knábel 
Vilmos, igazgató-tanító. 10. M agyar munkavédelem a népiskolában. 
Előadó: Weil János, igazgató-tanító. 11. Schranz Ottó pénztáros 
évi jelentése. 12. A  közgyűlés bezárása. Himnusz.

Közgyűlés előtt, kb. 7 órakor rövid választmányi ülést tartunk, 
melyre meghívom a következő választmányi tagokat: Baier J, Bucski 
S„ Dächert J., Knábel V. v. Nagy L. W erstroh K„ Wölfel J .  továbbá 
az Egyházmegyei Tanítóegyesület összes tisztviselőit a három kör 
elnökét és alelnökét.

Tekintettel arra, hogy az egyházmegye gyűlésünket követő n a 
pon, tehát 25-én ünnepli az Ágostai Hitvallás 400. éves jubileumát, 
kívánatos, hogy ezen minden tanító is részt vegyen. A  köri ülések 
a lkalm ára járó napidíj idén erre használható kivételesen. Szállást 
igénylők forduljanak azonnal Baier J. és Knábel V, igazgatókhoz.

Majos, 1930. június hó 1-én,

Grieszhaber Eridre Henrik, egyesületi elnök.
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Könyvismertetés.
Fekete János: Népiskolai módszertan. (Megjelenik í. é. augusz

tus hó közepén Pécsett. Mintegy 150 oldal. Á ra  előjegyzésben 4 P, 
bolti ára 5 P).

Az új népiskolai tanterv  megjelenése óta sok értékes, a m ód
szer elméletére és gyakorlatára tartozó gondolat lá to tt  napvilágot. 
Új tankönyvek, vezérkönyvek, sőt taneszközök te r jed tek  el. M in ta
tanításokból gyűjteményeket állítottak össze. A  Néptanítók L ap já 
ban néhai Quint József az új munkának fáradhatatlan , gazdaglelkű 
vezéralakja  a tanterv  végrehajtásának megkönnyítésére ,,elméleti 
fejtegetések és gyakorlati tan ítások“ címen rovatot nyitott. M ajd  
megszervezték a pedagógiai szemináriumokat is.

Munka, gondolat tehát elég van. Ebből a nagy anyagból a lé 
nyeget kiszemelni, világos, értékes szintézist csinálni nem könnyű 
feladat. Általános pedagógiai tájékozottság mellett komoly szak tá r
gyi ismereteket is feltételez. A z érdekeltek  mind érzik a tanterv  
részletes u tasításának hiányát. Érzik a régen meglévő pedagógiai 
,,szemináriumok“, a tanítóképző-intézetek is. Meglehetősen nehéz 
volt a helyzete a pedagógia tanára inak  és így a IV. évfolyam növen
dékeinek is, mert a népiskolai tárgyak tanítási módszerének tan í tá 
sához és tanulásához nem volt ezideig megfelelő tankönyv vagy más 
vezérfonal. Órán készült jegyzetek a lap ján  pedig lassú és fárasztó 
a tanulás.

Örülnünk kell a vállalkozásnak, mely a módszertani anyagot 
összegezi, elrendezi s együtt az egészet hozzáférhetővé teszi.

Fekete Jánosnak, a pécsi tanítóképző-intézet pedagógia ta n á 
rának  kézirat gyanánt megjelent népiskolai m ódszertanát már a fo
lyó tanévben számos tanítóképző-intézet használta. Ahol megismer
ték, szívesen is látták. A  használat közben szerzett tapasztala tokkal, 
a beérkezett kívánságok, igények kielégítésével kiegészítve jelenik 
meg a mű nyomtatásban. Hogy a bővítés mit vá ltoztat ra jta , arról 
természetesen most nem tudunk nyilatkozni. Nézzük a tarta lm át!

A  tan tárgyakat tantervi sorrendben elemzi. A  vizsgálódás mö
gött és a szövegezésben álta lában — természetszerűleg —  mindig 
ott érezzük, illetőleg valósággal olvassuk a tantervet. M egállap íthat
juk a munka legfőbb értékéül, hogy nem elvont elméleti, hanem ko 
molyan gyakorlati. Minden tárgy tanításában  felveti a 3 főkérdést:

a) Cél. A  tantervi megfogalmazást közli. Ez azonban tömör, 
szűkszavú. Épp ezért a hivatalos célkitűzést bővebben kifejti, job
ban megvilágítja. A  cél felé fordít, mert ez a legelső, legfőbb k é r
dés. Mit akarunk a tárgy tanításával elérni? Az új tanterv  erősen 
követeli a célok vizsgálását,

b) Anyag.  A  tantervi anyag elsorolását leegyszerűsíti; népisko
lai osztályonkint nagyobb egységekbe, anyagtömbökbe foglalja. I tt  
jó a szűkszavúság, de ahol a tanterv  az anyagkiválasztás egy részét 
a tanítóra bízza (beszéd- és értelemgyakorlatok, fogalmazás stb.), 
ott hasznos ú tm uta tásokat kapunk a kiválasztás általános szempont
jaira.
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c) Módszer. Az előttünk álló mű gyakorlatban való hasznave- 
hetősége e kérdésnél dől el. Ez a rész lesz — magától értetődően — 
a legnagyobb terjedelmű. Szerző az újabb irodalmat ismeri s eléggé 
szerencsésen lá tta  meg a követendő módszeres eljárások lényeges 
vonásait. Ezeket külön-külön pontokba foglalja. Már a külső össze
állítás is szolgálja az értelmet, az áttekinthetőséget. Utal a gyakor
lati kivitelre sokszor annyira részletesen, hogy elemi iskolai tan te 
remben érezzük magunkat. Fegyelem, testtartás, füzetek, rajzok, 
kézimunkák kezelése, tankönyvek, taneszközök, szertárak kérdése, 
táblai ra jzolás és írás, az olvasás technikája stb. mind tárgyalás alá 
kerülnek. De nem is tudjuk a tanítás gyakorlatában felvetődő sok- 
sok kérdést mind elsorolni. Mégis nagyon jól teszi szerző, hogy itt 
nem esik a kinálkozó bőbeszédűség unalmába, terméketlenségébe, 
Megértenők, ha az egyes tárgyak speciálistái, a szaktanárok nagyobb 
igényeket —  szakigényeket —< tám asztanának egy ilyen munkával 
szemben. Átfogó, összegező munka azonban nem elégíthet ki minden 
részleges kívánalmat. Az a vezérkönyv feladata. A  módszer tárgya
lása közben a vezérfonalat az új pedagógia alapelveí képezik: a te r 
mészetesség, könnyed, az élettel harmonizáló eljárás, a gyermek be
lülről fakadó tevékenysége.

A  legtöbb népiskolai tárgynál megtaláljuk a három fokozat sze
rint való e ljárás lépéseit, tehát a tárgy tanításának valamilyen leg
általánosabb vázlatát.  Jó  lenne, ha szerző ezt minden tárgynál kö
zölné.

Ahol a táblai rajzolásnak  az oktatásban nagyobb szerepe van, 
ott erre mintákat ad. (Rajzoljunk számolva! Táblai magyarázó r a j 
zok a természetrajzhoz, természettanhoz stb.)

Csak egy-két helyen az illető népiskolai tárgy tanításának tör
ténetét. A  tanítóképző-intézetekben való használhatóság szempont
jából ezt a történeti részt teljessé kell tenni. Azonban csak a leglé
nyegesebb ada tokra  van szükségünk. Számolnunk kell a rendelke
zésre álló idővel és a növendékek teljesítőképességével. Az itt fel
ölelt módszertani anyagot különben is teljes egészében — vélemé
nyünk szerint — jól elsajátítani úgy sem képesek a növendékek. 
Megnyugtató azonban, hogy az V. évfolyam tanítási gyakorlatain, 
az előkészítéseken és bírálatokon állandóan és részletesen tárgyal
juk a módszer kérdéseit.

Igen szerencsésnek, jól sikerültnek tartjuk  az egyes fejezetek
kel kapcsolatban összeállított ,,Megbeszélésre alkalmas problé
m á k“- at. 10—'15 elmemozdító, hasznos kérdés!

Közli végül szerző a tárgyak után a fontosabb magyarnyelvű 
irodalmat majdnem teljes egészében.

Fekete János népiskolai módszertana bizonyos kiegészítésekkel, 
ítt-ott gondosabb stilizálással nyereség lesz nemcsak a tanítóképzés 
hanem a működő tanítóság számára is. így együtt nem találjuk meg 
a modern módszeres kérdések összefoglalását az ezideig ismert m ü
vekben. Helyesen megtervezett nyomtatással még növelhető a könyv 
értéke.
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Készséggel hívjuk fel kartársa ink  és tanító kartásaink figyel
mét a megjelenendő műre, illetőleg az előjegyzésre.

(Cím: Fekete János, tanítóképző-int, tanár, Pécs, Deák-u. 8.)
Rozsondai Károly, Sopron.

*

Neveléstörténet. Segédkönyv a tanítóképzés céljaira. írta: dr. 
Tóth Anta l,  nyíregyházi m. kir. áll. tanítóképző-int. tanár. Kapható  
a szerzőnél.

D. Tóth azt mondja az Előszóban: Igen sokszor eszményi m a
gaslatokba kell pillantanunk, ha eszményekért rajongó tanítóságot 
akarunk nevelni. A  neveléstörténet tankönyvét tehát úgy kell meg
írni, hogy ezt a hangulatot lehelje. Szívnek, erőnek, életnek kell 
lenni. Könyv, amelyen Pauler  Ákos és a modern értékelmélet hatása  
érezhető, e tekintetben teljesen sikerült. Filczófiai szellem, a bö l
cseleti szempontok előtérbehelyezése és mélység ta lá lható e m unká
ban, emellett se nem terjengős, se nem szűkszavú. Oldalszáma: 235. 
fe j te g e té se i  érdekesek; így a görög kultúráról írja, hogy örök fejlő
désre képes műveltséget fejlesztett, mert a műveltségének mozgató 
erőit a szép, jó és igaz eszméiben kereste. Mai műveltségünk is nem 
egyéb, mint a szép, jó és igaz eszményének fokozatos megközelítése 
közben kifejtett munkásságunk gyümölcse, m ondja  szerző találóan, 
A  görög nevelést felosztja: homerí korra, a régi nevelés, az új neve
lés korára, a peleponeszusi háború utáni korra, amidőn a filozófiai 
problémák lépnek fel, m ajd  a szofisták, akik szerint nincs egyete
mes igazság és a pára tlan  szellemi lendület főalakjaí: Plato, A r is to 
teles, végre a kozmopolita nevelés korára. Behatóan tá rgya lja  a 
spártai nevelést és meleg szeretettel az athénit. ,,Az eszmények ön- 
értéküségének felismerése bizonyítja legszebben, hogy a görög faj 
az emberiség egyik legtehetségesebb fa ja .“ Sccrates-nél kiemeli, 
hegy az első, aki azt hirdette, hegy az igazság érvénye az emberi e l
ismeréstől függetlenül is fennáll. P la to  műveiről, az ideák tanáról 
s pedagógiai gondolatairól behatóan szól. ,,Pythagoras tétele ö rök
től fegva létezik, mert a derékszögű háromszög oldalai között akkor 
is megvolt az összefüggés, mielőtt Pythagoras felismerte volna s 
meglesz, ha minden élőlény eltűnik. Nagyon szép P la to  m élta tása  
az ,,E redm ény“ c. fejezetben. Hasonlóan szép és beható Aristoteles 
életének, metafizikájának, e tiká jának  és pedagógiai gondolatainak 
tárgyalása. A  rómaiakról megállapítja, hegy a civilizáció népe, míg 
a görög a kultúra népe. A  római nevelésben három kort különböztet 
meg. Végre a göröggel hasonlítja  össze és á ttér az elmélkedőkre: 
Ciceróra, Qintilianra, kikről elég behatóan ír. Mindig a korszelle
met és a filozófiai háttere t  festi s ebből vezeti le a nevelést. A  kö
zépkori fejezetet a pogány és keresztény életfelfogás összehasonlítá
sával kezdi, aminek kapcsán szól a stcicizmusról és az epikureiz- 
musról is. ,,Az ókori nevelésben hiányzik a tá rsada lm at átfogó sze
retet, a keresztény életfelfogés varázsereje  a szeretetben re jlik .“ A 
középkori nevelés célja: a szent ember. Csak a lélek értékes. A
14. §. szól Krisztusról, mint tanítóról s nevelőről. A  15. §. az egy-
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házi atyákról. Szól a katechetákról, A ranyszá jú  Szent Jánosról, 
Kelemenről, Origenes-ről, Szent Ágostonról, elég terjedelmesen. A 
középkori nevelés eszméit összefüggésbe hozza a rendi társadalom 
mal. A  középkori ember valamely testület kebelében akart  boldo
gulni, a renaissance kor embere egyéniségének tuda tá ra  ébredt. Alig 
van korszak oly sok kimagasló egyéniséggel (Petrarka, Dante, Gior
dano Bruno, Rafael, Michel Angelo). Az új életfelfogás megváltoz
ta tta  a nevelés célját. Nem a szent ember eszméje él a nevelők lel
kében. S a test edzésére is gondolnak, A  reformáció is elősegíti az 
emberek egyénien színeződött hitbeli meggyőződésének kialakulását 
és lényegénél fogva vállalnia kellett a ku ltúra  terjesztését, az oktatás 
m unkáját.  Nagyon jó Luther méltatása. A  reformált vallásnak a 
müveitek szellemi irányítására  is kellett gondolnia. E téren egészí
tette ki Luthert Melanchton, Tudtom szerint a könyv szerzője nem 
protestáns, mégis elfogulatlanul s találóan jellemzi a nagy reform á
torokat s az egész könyv szelleme olyan, hogy nyugadtan ajánlható 
minden prot. tanítónak és tanárnak, egyáltalán mindenkinek, akit a 
nevelés eszméinek mélyebb filozófiai háttere  is érdekel. A reform á
ció nevelői hatása  u tán  az ellenreformációra tér át. (Tridenti zsi
nat. Jezsuiták.) A  XVI. és XVIII. század veit az iskola szervezés 
kora s a cél volt: az öntudatos prot. és kath. ember nevelése. A  21. §. 
tá rgya lja  Mcntaignet, m ajd  a további fejezetek Bacont, Descartest, 
mindenhol az eredmény leszűrésével. Nagyon terjedelmes a Com- 
meniusról szóló értékes fejezet. M ajd  Apácai Csere Jánosról szól, 
nemzetnevelő gondolatairól és Marcthyról. Utána jő a pietizmus, 
Locke filozófiája és pedagógiája és 17 oldalcn át Rousseau s e red 
ményképpen az utóbbinál leszűri: A  nevelésnek szigorúan a gyer
mek természetes testi és lelki fejlődéséhez kell igazodnia. Tanulm á
nyozzuk tehát a gyermeket. Az emberi lélek azonban nem oly eme- 
letszerüen fejlődik, mint Rousseau gondolta. A  filantropizmus után 
egy kitűnő fejezetben 10 V2  oldalon át szól Pestalozziról. Nélkülöz
zük azonban Kant pedagógiájának és röviden filozófiájának tá rgya
lását, aminek éppen e könyvben nem szabadott volna hiányoznia. 
Több mint 14 oldal öleli fel H erbart  életét, filozófiáját, lélektanát, 
etikáját, melyet H erbart  élesen elkülönít a lélektantól, amly az aka 
rati folyamatokat magyarázza és nem azzal foglalkozik, miként kelJL 
cselekednünk; végre pedagógiáját. Imre Sándor szellemében szól 
azután terjedelmesen a nemzeti szellem neveléséről: Syéchenyi, 
Wesselényi, Eötvös. A  legújabb kor című fejezet magába foglalja 
H erbart  követőit, a pedagógiai naturalizmust, a személyiség pedagó
giáját, a művészeti nevelést, a morálpedagógiát, a munkaiskolát, a 
pezitiv felozófiát és pedagógiát (Comte, Spencer, Lamarck, Darwin, 
Haeckel, akinek biogenetikus törvénye Ziller kultúrhistóriai fokoza
taival került a pedagógiába), a szociáípedagógiát s e keretben kitűnő 
a Natcrpról szóló fejezet, a nemzetnevelésről (Imre S.) és az á l lam 
polgári nevelésből írt rész (Kerstensteiner). A  továbbiakban még a 
kísérleti pedagógia történetét, módszereit s a gyermektanulmányt 
tárgyalja, végre a pedagógiai intézmények történetét nyújtja . A ki
tűnő könyvnek van egy-két hiányossága is, ami azonban nem rontja
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le értkét. így Ratkeről (77 oldal) behatóbban lehetne beszélni. A  
legújabb kornál e jeles könyvnek nem szabdott volna mellőzni Böhm 
Károlyt, Schnellert, Sprangert; Reinről behatóbban kellett volna 
szólni s amint már dr, Szelényi Ödön a ,,Prot. Tanügyi Szemlében“ 
említette, Weszelyt, Mitrovicsot más csoportba kellett  volna helyez
nie. Kehrt is lehetett volna említeni s magyar követőit: Ebenspan- 
gert, Gyertyánffyt, Kapit stb. Azután Dittest. Dr. Tóth könyvét ol
vasóinknak melegen ajánlhatjuk.

Koller István.

„Új Hárfahangok.“ (Versek a hit mezejéről.) Ezen a címen je 
lent meg Nagy Lajos, zalai esperesnek egy verskötete.

Meleg szív, mély vallásosság nemes fémjelzései e csokorba kö
tött poémák mindegyikének. Nem lép fel nagy igényekkel, nem p ó 
zol, nem jár fellegek közt. Verseinek szerkezete á tlátszó és strófái 
tisztán csergedeznek, mint a hegyipatak. Sehol sincs döcögés, bir
kózás, kínos küzdelem a rímekkel. Nyelve rom latlan magyar. M in
den költeményében van mondanivalója. Mindegyik azt az érzetet kelti 
bennünk, hogy belső, szent kényszer késztette az alkotásra. Meg 
kellett írnia, amit megírt. Sokszor gondolatai és érzelmei mélységé
vel és minden egyszerűség mellett is, a kifejezés erejével ha t az olva
sóra. A kár  a hit, a hazafiság, vagy a szeretet hangjait szólalta tja  meg 
szép zengésű lantján, mindig elta lá lja  az igazi formát is. Noha kö lte 
ményei tárgyuknál fogva is elmélyedésre késztetők és komolyak, — a 
humor is szóhoz jut egyikben-másikban. (Kakasviadal!) M utatóúl kö
zöljük m indjárt első költeményét:

A  gyermek.
Az önző világban nyög az erény árván,
Kacag a ravaszság, győz a gonosz ármány,
Gyermekeknél van csak szívnek tisztasága,
Nekik van Ígérve az Isten országa.
A  gyermek a mennyből földre szállott angyal,
Kinek mosolygása földerít, vigasztal,
Akiért édesebb küzdeni, dolgozni,
Lemondani, tűrni, szenvedni, áldozni,
A  kertnek: a virág, — égnek: csillag fénye,
A  háznak: a gyermek legfőbb ékessége,
Nem az arany, ezüst múló csillogása,
A  gyermek az élet legnagyobb áldása.
Ház, hol nincsen gyermek, elhagyott temető,
Nincsen ottan remény, nincsen cél, jövendő,
Nem hal meg az soha. neve él, fennmarad,
Akit hálás gyermek emleget, áld, sírat,

A  kötet ára  1.50 P. Beszerzésre melegen a ján ljuk  k a r tá rsa in k 
nak, Aki lapozgat benne, igaz lelki gyönyörűséggel fogja élvezni egy 
hitben erős, szeretetben nagy költői szívnek megnyilatkozásait.
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Csendélet a „Gyöngyben“.
,,Ezt a helyet, amely csendes nyugtét most ád,
A Balaton ringó hullámai mossák.
Lombbal koszcrúzott árnyas parték  védik,
Ha széjjel tekintek, nem látom a végit.
Szeretem, imádom e szépséges tájat!
Csodás varázsától megenyhül a bánat;
A  lüktető sebek bárhogy tárva, nyitva.

Mióta Révfülöpön a ,,Ealatcngyöngye“ szállóból a tanítók üdü
lőháza lett, ennek barátságos fedele a la tt  töltöm a nyári hónapok 
egy részét. Nemcsak a Balaton iránt bennem élő rajongás vonz ide 
csupán, hanem maga az idillikus tuszkulánum is és az a kedves üdü 
lőtársaság, mely családias melegségével cly kellemessé teszi az itt- 
tartózkodást.

Mindig kellemesen emlékszem vissza az itt töltött napokra. A 
boldogság érzete tölt el, amikor vissza-visszaszállok gondolatban a 
fülöpi révbe, ahol különösen holdvilágos estéken tülvilági gyönyör
rel szemléltük a bűbájos tó fodrozó hullámait és hallgattuk azoknak 
misztikus suttogását!

Holdvilágos este és a Balaton — egy szépségesen szép álom. 
Milyen jól esik elmerengeni a múlt édes emlékein annak különösen, 
akinek ,,üres serlegre hajlik már szomjas a jka .“ Jól mondja a mi 
nagy A rany  Jánosunk, hogy: ,,a boldogság a múlton épül és az em 
lékezeten.“

Az idén is ide menekültem a város zajából, füstös levegőjéből; 
ide, ebbe a kedves természeti miliőbe, melyet egy áhítatos lélek h e 
vével szeretek. Most is több ismerős arcot találtam itt, amelyeknek 
gondtalan derűje, feledtette velem egy időre az élet ajait-bajait, az 
emberek csalafintaságát és azt, hogy künn „nem nekem turbékol a 
gerle s nem nekem fütyül a rigó már . . .“

Újból megigéztek a zöldlombcs hegyek és az a kedves term é
szeti kép, amelyet Révfülöp fekvése nyújt. Óh ez a balatoni táj . . . 
Mintha itt élne az, amit a kövi lakó a város forgatagában oly hasz
talanul keres, sóvárcg, és szomjaz egész életen át: a béke, a nyuga
lom, a boldogság!

Hát, aki itt a Balaton peremén nem sajnálja  a koránkelést, mit 
élvez az itt n a p fe lk e l te k o r? ! . . .  A túlsó par t  emelkedései mögött 
világos kör vonalait látja. Néhány perc múlva egy tüzes sáv emel
kedésében, m ajd  a felséges nap teljes koszorújának vakító fényében 
gyönyörködik. Remek panoráma, A  levegő ózondús s a tüdő kelle
mesen tágul. A szemlélő önkéntelen égre emeli tekintetét s áhítatos 
lélekkel élvezi a balatoni reggel fölülmúlhatatlan költői bájait. 
Üdén mosolyog fű, fa, virág, minden-minden! A kis fűszálon ott 
himbálódzik az éjszaka kristálykönnye: a harm at s a nap fényében 
millió színben sziporkázik. A virágok alázattal ha jtják  meg fejüket 
s készséggel nyitják meg kelyhüket fürge kis rablójuknak: a v idá
man szállongó méheknek. A  fák lombja szerelmes suttogással kö-
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szönti a langy fuvallatot s örvendezve fürdik a fényes napsugárban. 
Igazi ístendicséret.

Aki ezt a reggelt nem élvezte, a bűbájos tavat ilyenkor nem 
látta, habjainak sejtelmes suttogását nem hallgatta, s áhitatos csend
jében idegeit nem nyugasztalta: annak hiába beszélek mindezekről, 
annak ide kell jönnie, hogy megteljék lelke gyönyörrel és poezissel. 
Ennek a gyönyörű képnek látása inspirálhatta  Scós Lajost, a B a la 
ton költőjét eme szavakra: „Imádva borulok kebledre: természet! —• 
Itt  sóhajtom én el titkaimnak titkát, midőn a Balaton suttogó habjai 
a szívem, a lelkem szeretni tanítják. — Kelő hajnalodban, zúgó vi
harodban, itt nyilatkozik meg előttem az Isten . .

Aki a „Gyöngyben“, vagy a Balaton peremének más pontján  
üdül és akár rövidebb, akár hosszabb ideig tartózkodik, önkéntelen 
a természet imádójává válik, s mint ilyen ellenállhata tlan  vágyat 
érez, hogy a gyönyörű vidéket közelebbről megismerje. K irándu lá
sokat tesz a vidék közelebbi-távolabbi pontja ira  egyrészt azért is, 
mert a változatosság gyönyörködtet.

Innét a „Gyöngyből“ például gyalogosan feljuthat, alig 15 perc 
a la tt  a fülöpi magaslatra, honnét elbűvölő tá jkép  tárul a szem 
elé. Mérhetlen bőséggel kínálja  látnivalóit ez a gyönyörű vidék: 
hegyek, völgyek, lapályok, patinás várrom okra  bukkansz barango
lásod közben; feltünedeznek a balatcnvidéki kúphegyek, köztük a 
Csobánc és Tátika, cdább Rezi és Szigliget. Legmagasabb csonka
kúp  a Csobánc, a búslakodó szép magyar múltnak ez a romemléke. 
A  legszebb magyar regék egyike a vadregényes Csobánc-várról szól 
^Kisfaludy Sándor bűbájos költői leírásában, Csobánc tudvalevőleg 
a Gyulafiak fészke volt. Csobáncheggyel magasságra vetekedik a 
Tátika. Felkapaszkodván Tátikára, bizony elmondhatjuk, „meredek 
e hegy, mint az erény ú tja ; de jutalmazó is, mint annak d iadala .“ 
Tátika sorsa a múltban teljesen azonos volt Csobáncéval. A  ,doki- 
keresztúri e reszkedőn“ leszállva, benn vagyunk a tu la jdonképpeni 
„magyar Tempevölgyben“, amely a világ egyik látványossága. Aki 
e vidékre el akar  jutni, annak természetesen nagyobb tú rá ra  kell 
vállalkoznia.

A  fülöpi magaslatról széttekíntve, elragadó ez a vidék, akár 
reggel, akár a déli nap izzó világításában, akár csillagos estén, mi
kor a félhomályba boruló tá ja t  a gyöpre telepedve szemléljük. K ü 
lönösen elragadó a naplemente. Ezért magáért érdemes a hegyre 
felfáradni, hogy az ember mint természettünem ényt csodálhassa.

A k ár  vasúton, akár hajón is tehetsz egy-egy napos kirándulást.  
Könnyűszerrel s aránylag rövid idő a la t t  megfordulhatsz Bogláron, 
Fonyódon, Balatonföldváron és Badacsonyban,

Ha Badacsonyba rándulsz át, első ú tad  maga a csonkakúp 
alakú hegytető legyen, a Ranolder püspök által állított kőkereszt
hez, innét a Badacsony kincsét képező szőllők között vezető úton 
Kisfaludy Sándor  lakóházához. A  nagy s örök eszmék: a szépséges 
természet és a szerelem lelkesítő hatása  a la t t  itt í r ta  gyönyörű r e 
géit s szerelmi verseit a magyar P e tra rk a  az ő Szegedi Rózájához.  
Mintegy 50—60 perces útba kerül kényelmes emelkedő lépésekkel a
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feljutás. Lefelé jövet az út fáradalm ait a gyönyörű lombos fákkal 
övezett ,,Hableány szálloda árnyas udvarán kipihenheted, bevárván 
a legközelebbi vonatot, melyen egy-kettőre Fülöpön vagy ismét.

El ne mulaszd Fonyódra is áthajókázni. Ha itt jársz, okvetlen 
szállj fel a fonyódi m agaslatra  s ha fölszálltál, nézz át a zalai ol
da lra  Meszes-Györök irányában. Arról a remek látványról, mely itt 
tá ru l szemed elé, nem lehet szavakkal dicséretet mondani; ezt csak 
Játní-nézni kell, hogy a lélek Istenhez emelkedjék. Hát még, ha n ap 
nyugta tájon hordozod a rra  tekintetedet! . . .  Ez a látvány igézte meg 
Sajó Sándor  ismert nevű költőnket, mikor így ír arról:

,,A fonyódi várhegy tetejéről 
Lelkem a táj szépségébe szédül,
Balatonnak fehér fátylos kékje 
Belevész a verőfényes éjbe.
Messze ottfönn a vízre guggolva 
Néz merengőn ős Tihanynak orma;
Itt  alul meg némán integetnek 
Romfalai regés Szigligetnek.
S középen e gyönyörű keretbe 
A  teremtés két csodás remekje,
Két legszebb szál a hegykoszorúba:
Badacsony s a gulácsi hegy kúp ja .“

A  legelragadóbb pontja  Fenyődről a Balaton zalai par t jának  az, 
ahol a badacsonyi nyergeshátú hegy mögött kelet felé Tátika, Csobánc 
baza lta lakú  hegyormai élesen emelkednek. Nyugat felől Szigliget 
u ra l ja  a látképet szelid romanticizmusával. Mindaz a bűbáj, me
lyet a Balaton kék tükre felett a zalai hegységek háttere  alkot, csak 
a somogyi partró l érvényesül, azért mondják a dúsabb termékeny- 
•ségü Somogy lakói gúnyosan, hogy ,,Zala csak Somogyból szép.“

Egy évvel ezelőtt jártam utoljára  a Balaton pa r t ján  Révfülö
pön. Ez a la tt  az idő a la tt  nagy változást tapasztaltam  magában az 
üdülőházban, személyekben s egyebekben.

Az üdülőház az idén új ,,ka lap p a l“ köszönti s tetemes á ta lak í
tással fogadja a látogatót. 16 szoba van kényelemmel berendezve az 
üdülők számára 60 férőhellyel. Vannak közös termek is. Tágas ve 
ra n d á já n  vagy 120 személynek lehet teríteni.

Bakó Lajos  eddigi élelmező eltávozott; helyébe özvegy Klein  
M ihályné  jött, aki ra j ta  van, hogy teljes erejével beváltsa a hozzá és 
működéséhez fűzött reményeket.

Az üdülő kellemességéből most már nem hiányzik semmi, ra j ta  
tehát kedves K artársak, aktivok és nyugdíjasok, keressétek fel üdü
lőtöket amint a robottól szabadultok, hogy lelketeknek, testeteknek 
visszaszerezzétek azt az energiát, amelyet tiz hónapon á t az iskola 
fülledt levegőjében veszítettetek.

A  tíztagú üdülőbizottság megbízottjaként egyelőre Kovács J ó 
zse f  nyug. kartárs, révfülöpi lakos veszi előjegyzésbe a jelentkező
ket, Esetleg Klein Mihályné  is.
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Vajha annyi volna a jelentkező, hogy a kibővített üdülőház egy 
szobája se á llana  sohasem üresen!

A  Balaton vidékét, közelebbről Révfülöpét is, annyi természeti 
szépséggel, kellemmel lá tta  el a Gondviselés, hogy önmaga ellen v é t
kezik, aki ezeket a szépségeket, ezeket az egészség-helyreállító java
kat elhanyagolja.

Ami engem illet, én a Balatont imádó költővel tartok:

„Hozzád száll végső sóhajom, ha 
Nyugovóra hajlik napom;
Én álmaimnak édes álma:
Hullámverő szép Balaton!“

A zt mondottam fentebb, hogy egy évi távollétem alatt nagy v á l
tozást tapaszta ltam  Fülöpön személyekben is.

E csevegés keretében nem hagyhatom említés nélkül, hogy nem 
ta lá ltam  a Balaton pa r t ján  azt a „nótás k ap itány t“ sem, aki a B a la 
tonnak, mintegy tartozéka volt: Fráter Lórántot, ezt a tetőtől-talpig 
m agyar urat. Vagy három hónappal ezelőtt e lindult vára tlanu l az 
örök útra, amelyről nincs többé visszatérés sem övéihez, sem jó b a 
rátaihoz, sem az á l ta la  imádott Balatonhoz. Muzsikás u jja i megme
revedtek és örökre elnémult az ő dalt zengő ajka. Ilyen az élet: 
„ma vigadunk, holnap sír zár!“

De szépen és szívhez szólóan húzta az elmúlt nyár folyamán a 
„Gyöngy“ lakóinak is a „Szdz szál gyertya“ örökéletü gyönyörű d a 
lát. — Nincs többé! „Áldás emlékén!“ „Könnyet érdemel, mert 
szeretett! B enedek Vince.

Pályamunka.
A  Tiszai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházkerületi Tanító- 

egyesület pályatéte lt  tűz ki, melynek címe:
„A népiskola az evangélikus ön tudat szolgálatában.“
Az idegen kézzel vagy gépírással megírt, jeligés zárt borítékkal 

ellátott pályam unkák legkésőbb f. évi augusztus 15-ig Kemény P é te r  
egyesületi elnök címére (Nyíregyháza, Szegényház-tér 3.) küldendők, 

A  pályadíj (ezidő szerint 50 P) a legértékesebb pályam ű író já 
nak a kér, tanítóegyesületí közgyűlés alkalmával fog kiadatni. A  II. 
munka jegyzőkönyvi elismerésben részesül.

Nyíregyházán, 1930, június 6-án,
Elnökség.



Nagyapám fája még áll!
(Szere te t t  nagybátyámnak ajánlva.)

Elhervadtak a tavasznak első virágai.
Felidézték bús szívemben ékes virányait
Kisfalumnak, , , , hol születtem . . , messze ,.idegenben“,
Szebb ott a harmat, virág , . . m adár is dalol szebben!

Nem akáclomb borul ottan kis szülői házra.
Jó  nagyapám sírodban is légy érette áldva:
Te ülte tted  a diófát . . . mást takar  most árnya!
El nem szárad . . . v isszajöttünk oly dacosan várja!

Pa takparton  atyámfia fűzfasípját fújja:
Sír dalában kínos rabság, keserűség búja.
F ú j jad -fú jjad !  Ne némuljon magyar bánat ott se . . .! 
Diófánkról —  míg csak élek — én se mondhatok le!

Hervadjon el szép tavasznak minden kis virága,
Csak falumat lelkiszemem virágdíszben lássa!
Rózsaillat és liliom hódítja  a lelkem . . .
Fiaimmal . , , oda , . . egyszer . . . vissza kell még mennem!

Reichel Lajos.

A sasfiókák.
Kitettem az új térképet iskolám falára.
Durva, lila vonal ra j ta :  csonkahon határa.

Tanító úr kérem, m ‘ért a vastag vonás ra j ta  . . .?
Kérdi egy kis nebulómnak ártatlan, szép ajka.
— Tanító úr! Régi térkép közepén ez nem volt . . .!
Óh, gyermekim! , . , tovább aztán nem tudom, ki s mit szólt . . . 
Könnyem eredt, szívem sajdult . . .  ők is velem sírtak . . . 
Hogy folytassam? Mit m ondjak még? Alig-alig bírtam 
Néhány szóval azt, hogy . . .  ez a trianoni átok . . .
. , . Fetörölni azt a sávot: vár m ajdan  tirátok!
M ondtam azt is, . . . sok rabmagyar nem élhet boldogan . . .
, . . Míg az a sáv éktelenül tündökölhet ottan . . , 
így múlott el egy rögtönzött földrajzi, kis óra.
, . . S a lila sáv halványodik folyton, nap-nap óta!
. . . Nem tudám m'ért: mind ragyogóbb a sok gyermek arca . 
. . . É s  t é r k é p ü n k . . .  egy reggelen: ú jra  régi-tarka!
Ne kérdezzed, én se kérd'tem, — meg azt ki is mondja: —
. . . Hogy tűnt el a lila vonal?! . . . tán a sok, kis spongya!? 
Im ‘ anyáink sasfiókja . . . pedig még mind pelyhes! 
. . .T r i a n o n  sok átkozottja  leszámolunk! Reszkess!!

Reichel Lajos.
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A Magyarhoni Evangélikus Egyetemes 
Egyház Egyházi és Iskolai Felügyelősége

által jóváhagyott és az evangélikus 
iskolák használatára engedélyezett

TANKÖNYVEK:
A miniszteri Az ág. h. ev. 
eng. száma: eng száma:

Angyal János—Fekete József—Galla Endre: Abc és olvasókönyv. 29,821/1926 1104-54/1929 
Tomcsányi Czukrász Róza—Tóthné Moravcsik Erika: A magyar

gyermek első könyve........................................................ 30,503/1927 119/1928

KAPI BÉLA—PAPP JÓZSEF:
Olv.- és tankönyv az ág. h. ev. el isk. II. o. sz. 22/1927

.  .  .  Hl. .  .  23/1927
„ .  .  . . . . . .  IV. . . 1104-54/1927

O lvasókönyv az ág. h. ev. el. isk. V—VI. o  sz. 1104-54/1927
Tankönyv . . . . . . .  . . .  1104-54/1927

Kozma László—Mihály Ferenc—Székely Árpád: Magyar nyelv-/48,719/1926 7 /;7 /io? 7
tani példatár a III, IV., V/VI o. sz. . . .................  \67,768/1926 z o t / u z i

Weszely Ödön: Magyar nyelvi példatár és gyakorlókönyv a III, 146,361/1926 i f n w Q n
IV-, V/VI osztály számára . . .  .................................../68.168/1926 - '

Horváth Károly: Földrajz a IV., V., VI. osztály számára . . . .  46370/1926 267/1927
Cholnoky Jenő: Népiskolai Atlasz . . . •............ 884-05/127 1929 265/1929
Kiss József— Walter Károly: Számtan és mértan a III., IV., V., VI. o. sz [ 3 2  003̂  1927 267/1927
Több székesfővárosi tanító: Számtan és mért. a III., IV., V., VI o. sz. 39,322/2926 267/1927
Kedves Miklós: Természettan és Vegytan az V/VI. o. sz . . .  38,558/1927 34/1927
Angyal János: Egészségtan az V/Vl osztály számára.......... 27,108/1926 972-46/1926
Tiboldi József: Énekeskönyv a II1/V1. osztály számára.......... 58,370/1926 26/1927
Tóth Mthály: Buzakalász Gazdálkodó ifjak, leányok könyve Olvasó-

és tankönyv ált. továbbképző és gazdasági népisk. 1. o. sz 53,255/1928 106/1928
II „ „ 84,501/1928 150/1928
III. » „ 884 05/106-1929 286/1929

Dezső Lipót:
Első magyar könyvem. Magyar abc- és olvasókönyv a kisebb

ségi tanítási nyelvö iskolák számára ............................ 59,540/1926 49/1927
Magyar nyelvgyakorló- és olvasókönyv a kisebbségi tanítási

nyelvű iskolák számára.................................................  59,540/1926 47/1927
Vezérkönyv a magyar beszédnek idegen ajkú iskolákban való 

tanításához. Ára 3’— P ....................................  59,540/1926 48/1927

FRANKLINTÁRSULAT
Budapest, IV., Egyetem utca 4



EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS 
TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE

Felelős szerkesztő és kiadó

KRUG LAJOS
a dunántúli egyházkerületi 
és országos evang. tanító- 

egyesület elnöke.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, 
ÚGYSZINTÉN AZ E L Ő FIZ E T É SI ÉS HIRDETÉSI 
DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- 

JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK.

♦ ♦ ♦ ♦

XXXVI. ÉVFOLYAM 7—8. SZÁM 
1930. ÉVI JÚLIUS—AUGUSZTUS HÓ

♦ ♦ ♦ ♦

Előfizetési á r a : egész évre 10, félévre 5 pengő

nóme-flOM W ALTER NYOMOA-RÍKVÉNYTÁRSASÁa, SOPRON,



Szerkesztői üzenetek
Benedek Vincének júniusi számunkban közölt hangulatos cikkének 

(„Csendélet a Gyöngyben“) mottójából a befejező verssor tévedésből kimaradt. 
Helyesen így van tehát:

„Szeretem, imádom e szépséges tájat!
Csodás varázsától megenyhül a bánat;
A lüktető sebek bárhogy tárva, nyitva:
Gyöngyöző hullámok csókja begyógyítja.“

Iharosberény. Teke Lajos kartársnák f. évijúnius 21-én, életének 
48-ik évében történt hirtelen elhunytát, szívből sajnáljuk. Őszinte részvéttel osztoz
kodunk özvegyének és két fiának fájdalmában. A korán elköltözöttnek emlékét 
kegyelettel megőrizzük. Legyen csendes pihenése!

Sajókaza. A hősök napján nem jelenhetett meg. A költemény azonban 
még akkor sem veszít aktualitásából, ha még csak most jut sorra. Volt osztály
társai bizonyára megrendülve olvassák majd a „Könnybe fúlt öregdiák vigasságát.“

A. Gy. Nyíregyháza. Az ilyen irányú költői megnyilatkozást kész
séggel közöljük, noha szűkében vagyunk a helynek. A kötött beszéd, a vers, 
mindig nagyobb igényeket támaszt hely tekintetében. Ha a verssorok rövidek, 
akkor párhuzamosan egymás mellett közölhetők, ha azonban hosszabbak, mint az 
Önéi, akkor igen sok hely marad kihasználatianúl. Nekünk pedig arra kell töre
kednünk, hogy minden centiméternyi terület ki legyen töltve.

Várpalota. Lelkészi hivatal. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
882—4/604—930. számú rendelete miatt az előfizetést az Evangélikus Nép
iskolára beszüntetni nem lehet. Az egyetemes egyház közgyűlési határozata köte
lezi az iskolafenntartót az előfizetésre. Abeiratási díjak 50%-a, meggyőződésünk 
szerint, nemcsak a kölcsöntankönyvekre fordítható, hanem bizonyára a szakművek 
és folyóiratok beszerzésére is, — mert ezek nélkül a tanító nem boldogul.

F. E. Debrecen. Elkésve érkezett, de nem baj, majd a legközelebbi 
számban adjuk közre. Azok közül, akik egy külön balatoni számnak kiadását 
sürgették, eddig B. Y. bátyánkon és rajtad kívül senki sem jelentkezett. Nem 
is vártam mást. Hiába, mi csak következetesek maradunk!

Körmend. A szükséges adatokkal gyüléstek előtt nem szolgálhattam, 
mert leveledet még csak egy havi távoliét után vettem kézhez.

Pápa. A jegyzőkönyvet a népiskolai bizottság elnökének átadtam.
*

Kérjük az előfizetési díjaknak haladéktalan beküldését!



Nem jól van ez így!
Népiskoláink bolettája.

Élénken emlékszem még, hogy 53 k ra jcá r  tan d í ja t  fizettem elemi 
iskolás koromban. Egy szép napon a tanítóm kiadta  a parancsot: 
„Holnap hozzátok el az 53 k ra jcá r t !“ Volt ostrom a szülői háznál! 
Versengtünk egymással, hogy melyikünk hoz az ötvenhárom k ra jcá 
ron felül, Igen ritkán fordult elő, hogy valaki ki ne kerekítette  volna 
azt a három k ra jcár t  hatvanig, vagy egy forintig.

Ja ,  az még boldogabb világ volt ám! Az akkori világ még nem 
volt bolettákkal agyonfoltozva! A  nép könnyen, szívesen és kész 
örömmel fizette a kirótt tandíja t.

Ma az ingyenes népoktatás korában sokkal jobban meg vannak 
adóztatva a szülők. íme az 1930, évi VII. t.-c.-et végrehajtó 872— 4 
1930, VIII. f. számú miniszteri rendelet! Az elemi iskolai beiratásí 
díj ezentúl 1.— P lesz. Milyen könnyű is azt elrendelni, de beszedni 
nehéz! (És ha ez még minden volna! Gondoljunk csak a r ra  a sok 
gyűjtőívre s a velük járó sok szekatúrára, ami egy-egy tanév a la t t  
iskoláinkhoz érkezik!)

Az egy pengős beiratási díjak egyik fele a tanítói internátusok 
létesítésére, másik fele az iskoláknál létesítendő kölcsön tankönyv
tárak  céljaira fordítandók!

Ragyogó szép eszmék! Látszik, hogy fenkölt gcndolkozású mi
niszterünk nemcsak bölcs, de nemes szívű is. Örülnünk kell, hogy 
most már van rá kilátás, hogy a sok közül néhány ka rtá rsunk  vállá
ról a szóbanforgó tanítói internátusok révén leesik egy nagy gond, 
gyermekei tan ítta tásának  gondja. Sok elemi iskolás ap ja  pedig men
tesül m ajd  a tankönyvbeszerzés gondjától.

Csak egy a hiba! És ez általános, nagy hiba! Ha valami nagy 
és nemes ötlet, vagy eszme megszületik, annak keresztülviteléhez 
sohasem áll fix összeg rendelkezésre. Mindig úgy kell összekaparni 
a  hozzávaló filléreket. Ezzel szemben az állami ház tartás  költségve
tésében százezrek és milliók megdöbbentő célokra repülnek világgá, 
A  legfontosabb kulturális és szociális fe ladatok megvalósításában 
legtöbbször csak a tá rsadalom  külön megadóztatásával lehet e redm é
nyeket látni, de az adófizetők súlyos pénzei leginkább reprezentativ  
célokat szolgálnak.

A  gabonaboletta nagy elégedetlenséget és aggodalmat szült, pe
dig ha jól megfontoljuk, az nem is olyan veszedelmes dolog! Semmi 
lényegesebb következménye annak nem látszik, minthogy az állami



194

adók biztosítva lesznek! Vele mit sem vethet szemére egyik tá rsa 
dalmi osztály a másiknak, mert, ha eddig 18.— P volt a búza q-ja, 
akkor ezentúl bizonyára a boletta  árával kevesebb, tehát 15.—  P lesz.

De másként áll a  dolog a mi egypengős beíratási díjunkkal! I tt  
m ár ha kisebb kiadásban  is — több szemrehányásra lehetünk elké
szülve !

H a m egtudja  —  mint ahogy biztosan megtudja —  népünk, hogy 
azért fizeti ezt az összeget, hogy azon tanítói internátusok épüljenek, 
no meg különösen, hogy Péterm iskáék gyereke ingyen kaphasson tan 
könyvet, akkor m ár lesz annak a tanítónak mit hallgatnia! Lesz bé
kétlenség és m élta tlankodás elég! M ajd  ha M íhályeszterék Jan cs i já 
nak nem jut ingyen tankönyv! Ki is tesz m ajd  igazságot?

„Kölcsön tankönyvtár!“ Inkább így m ondanánk: kölcsön lom- 
tankönyvtár! M ert bizonyosak lehetünk abban, hogy egy-egy évi 
használa t u tán  minden tankönyvből csak papirrongy m arad  majd! 
M ert az biztos, hogy a magáéra a gyermek (is, de különösen sok 
szülő!) jobban vigyáz, mint a máséra. Lehetne ezt a tém át tovább is 
folytatni, de minek?! M ajd  beigazolja a gyakorlat!

Szóljunk inkább még más valamiről! Eddig az iskolai könyvtár 
gyarap ítására  szolgált az a kis, 50— 50 fillérekből befolyt összeg. A  
tanítónak m ódjában állott a legszükségesebb vezérkönyveket besze
rezni, Most ez is megszűnik?! Vagy az iskolafenntartó lesz a jövőben 
kötelezve ezeket beszerezni? Szegény iskolafenntartó! Sokra vagy 
te m ár kötelezve! Hadipótlék, tanítói nyugdíj járulék, íélárú vasúti 
igazolvány stb., stb.

És te szegény tanítótestvér! Táthatod tovább is a szádat az or
rod előtt elrepülő sültgalambok után!

A  kőmíveis- és ácssegéd a tu la jdon  szerszámával dolgozhat csak 
munkahelyén! Mintha csak lassan-lassan reánk is ez válna köte
lezővé!

Ahhoz, hogy a tanítóság állandó önképzéssel emelhesse közok
tatásügyünk nívóját, itt is kellene már valamilyen alapos bolettát 
kieszelni, mert mai kántortanítói éhbérünkből nem vagyunk képesek 
az önképzés segédeszközeit, szerszámait, könyveit előteremteni. Vagy 
tán  nem is fontos a tanítók önképzése? Elég-e pusztán a tanítói ok
levél ahhoz, hogy valaki legürcöljön 40— 45 esztendőt ezen a rózsás 
pályán?

Úgy rémlik, mintha egy láthatatlan , erőszakos pénzügyi d ik tatúra  
súlya nehezedne erre a bolettás világra, mintha egy lá thata tlan  dik
tá tor stentori hangon harsogná; fizess! Csak azt nem fontolja meg, 
hogy miből s mire! Reichel Lajos.
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Az Ágostai Hitvallás 400 éves 
évfordulójára.

Irta: Hook Gyula, nyíregyházi ev. tanító.

Ez év június 25-én volt 400 éves évfordulója annak, hogy a né 
metországi evangélikusok az Ágosta városában ta r to t t  birodalmi gyű-, 
lésen V. Károly német császár előtt felolvasták a protestáns fe jedel
mek és német városok által aláírt, 28 hitcikkből álló hitvallásukat.

Ne hagyjuk elmúlni ezen évfordulót anélkül, hogy emlékeze
tünkbe ne ídéznők azokat a korszakalkotó eseményeket, melyek a k 
koriban Németországban történtek. Az egész művelt akkori Európa 
nagy eseménye volt ez, melyről minden kultúrem bernek —  tartozzék 
bármely felekezethez is — tájékozta tva  kell lennie. Nekünk ágostai 
hitvallású evangélikusoknak pedig kötelességünk, hogy tanulm ányoz
zuk az ágostai hitvallást. M ert 1530-ban új korszak kezdődött a le l
kek életének történelmében.

Egy új, szebb és igazabb hitélet határkövét jelentette ez a moz
zanat, egy megtisztúltabb és emberhez méltóbb élet kezdetét. N ap
ként világító szövétnek volt ez az ágostai hitvallás, melyet Luther 
M árton és Melanchton Fiilöp ta r to t tak  a világ szemei elé, hogy ki
nyilatkoztassák, milyennek kell az egyháznak lenniei, hogy Krisztust 
követve a régi tiszta apostoli keresztyén egyházhoz méltó m aradjon. 
Az ágostai hitvallás aranylap ja iró l visszasugárzó fényözön elűzte 
végképp a sötétséget, mely a XV. század végéig ta r to t ta  ha ta lm á
ban Európát, kristálytisztaságban nyilvánította  ki a  lutheri hitelveket, 
m ely  által v isszavonulásra kényszeríte tte  mindazokat, akik eddig 
ilyen írott hitvallás hiányában a hazugságok és rágalm ak á r já t  zúdí
tották Lutherre és követőire.

Nézzük sorjában a történelmi előzményeket!
A  középkor kér. egyházi életében a vallási tévelygések mindin

kább elharapóztak. A  régi puritán  apostoli egyház, mind világiasabbá 
változott, előtérbe léptek a fényes szertartások, külsőségek, melyek 
háttérbe szorították a belső, igazi vallásos életet. A  benső nemes 
tarta lm at elnyomta a pazar  díszek sokasága s a  hivalkodó keret, 
melybe öltöztették. A  régi gyülekezetek presbitereiből és véneiből 
lassanként hatalmas püspökök, érsekek és pá tr iá rkák  lettek, élén a 
pápával, aki Pé te r  apostol utódjának, Krisztus he ly ta r tó jának  v a l
lotta magát. Óriási földi javak birtokában, tekintélye uralkodókéval 
vetekedett. Viszont az eszményi s örök mennyei célok felé való tö 
rekvés elhomályosult. A z  isteni gondviselés a XV. század eleijén 
egy férfiút adott  a világnak, ki titáni munkával s hősi bátorsággal 
vetette latba összes szellemi s lelki e re jé t  azért, hogy az e ltévedt egy
házat a régi helyes ú tra  visszavezesse.

Dr. Luther Márton volt ez, ki a tévelygések útvesztőjéből m eg
mutatta a kifelé, a Krisztus és igazság felé vezető útat.

Az egyszerű augusztínus szerzetesből a reformáció győzelmes ve 
zére lett. Ott lá tjuk  őt a kolostor rideg cellá jában a Szentírás főié
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hajolva, amint lázasan olvassa annak gyémántsorait. Az Ige tün
döklő fénye mindinkább világosságot gyújt lelkében. Nagy lelki meg
rázkódta tások  és gyötrelmek között lá t ja  meg azt az óriási s zaka
dékot, m ely  Krisztus kér. egyházát a XV. század kér. egyházától 
elválasztja. 1517. őszén mint a wittenbergi egyetem tanára  felemelte 
tiltakozó szavát a bűnbocsátó cédulák árulása  ellen. Midőn ez nem 
vezetett eredményre, 1517, október 31-én kiszögezte 95 tételét a wit
tenbergi vártemplom ajta já ra .

„Bűneink bocsánatát pénzért  meg nem vásárolhatjuk soha, — 
kiáltja  oda a világnak, — ember nem gyakorolhat isteni jogokat, mert 
az t  csak egyedül Istentől, m indnyájunk égi A ty já tó l remélhetjük, ki 
a Krisztus érdem eiért megbocsát minden megtérő bűnösnek,”

Luther tételei csakhamar elterjed tek  egész Európában, a pápa  
pedig mivel kiküldöttei (Kajetán, Miltitz) ú t ján  nem tud ta  Luthert  
tanai visszavonására bírni, k iad ta  ellene az átokbullát, melyet Luther 
nyilvánosan megégetett. Ekkor Luther mellé állott az akkori Német
ország színe-java és védőbástyaként vették körül.

G ondoljunk csak fönséges válaszára, melyet a wcrmsi birodalmi 
gyűlésen a német császárnak adott! Óh idézzük fel lelkűnkben e 
gyönyörö 400-éves évfordulón márványbavésett szavait a nagy L u
thernek, hogy zengő harangként zúgjon az által minden igazán evan
gélikus ember szívének húrjain, s fölrázva a le lkeket mai tespedt-  
ségéből, tanítson meg m indannyiunkat arra, hogy mily törhetetlen  
akaraterővel, szinte fanatikus rajongással kell valamely szent ügy
ért harcolni!

Később bará tjáva l Melanchtonnal együtt kidolgozta az egyház 
szervezetét, a régi apostoli egyház m intájára  szervezve meg azt. Az 
1530, évben V. K ároly  német császár birodalmi gyűlésre hívta ösz- 
sze országa választófejedelmeit és rendéit Ágosta (Augsburg) váro
sába, Meghívta a p rotestánsokat is. Meghívójában felszólította őket, 
hogy hitvallásukat, tanaikat terjesszék a gyűlés elé.

A  reformátorok örömmel és újraéledő bizakodással mondották 
egymásnak: ,,Ime tehát elérkezett a mi meghallgattatásunknak és 
ügyünk méltányos elintézésének ideje!”

Állhatatos János szász választófejedelem, Bölcs Frigyes utóda, 
a protestánsok védelmezője, felszólította a reformáció vezérférfiait, 
hogy készítsék él a császár által kívánt hitvallási iratot. E rre  Luther  
Melanchton  és Bugenhagen  egy hitvallásí iratot készítettek, melyet 
Torgan városában ad tak  át a választófejedelemnek. Ez irat: ,,torgani 
cikkek“ néven ismeretes. Ehhez csatolták a Luther által 1529-ben 
készíte tt  (17 cikkből álló) iratot, mely ,,swabachi c ikkek“ nevet vi
selte, Ebben az evangélikusok legfőbb hittételei vannak összefoglalva.

Melanchton később e swabachi és torgaui cikkek a lap ján  készí
tette  el az ágostai hitvallást. Tehát a Luther által szolgáltatott anya
got Melanchton átdolgozta, illetve öntötte enyhébb formába, letom
pítva annak éleit és erősebb kitételeit.

Mikor az ágostai hitvallás elkészült, János választófejedelem 
maga mellé véve Luthert, Melanchtont, Justust,  Spalatint s másokat 
a  hittudósok közül, elindult Ágosta városa felé. A  határvárosba
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Kóburgba érve Luthert kényszerítette, hogy ottan v á r ja  be a biro
dalmi gyűlés lefolyását. Ennek oka az volt, hogy féltette  Luther éle
tét,  mert Ágota városa már kívül esett a fejedelem birtokain.

Azonban Luther lélekben mindig közö ttük  volt, mert ottani idő
zésük  alatt kb. 70 levelet intézett hozzájuk, buzdította és jótanácsok
kal látta el őket.

V, Károly császár a birodalmi gyűlést 1530. június 20-án nyitotta  
meg. A  protestánsok hitvallásának felolvasását június 25-ikére tűz 
ték  ki. Melanchton a német szövegű iratot latin nyelvre is lefordította,

E halhatatlan munka, mely. ,,Ágostai Hitvallás“ néven ismeretes, 
mai napig is a legfőbb vallási iratát képezi az evangélikus egyház
nak. A nnak  alapigazságait gránittömörséggel foglalja magában.

Az Ágostai Hitvallás 28 cikkből áll. Ebből 21 cikk az egyház fő
tanításait, 7 pedig a hibás tanításokat ismerteti.

A  hitcikkek címei a következők:
I. rész. I. Istenről,, II. Az eredendő bűnről., III. Az Isten fiáról., 

IV. A  megigazulásról., V. Az egyházi hivatalról., VI. Az új engedel
mességről., VII. Az egyházról,, VIII. Mi az egyház?, IX. A  kereszt- 
ségről., X. Az úrvacsoráról., XI. A  gyónásról., XII. A  bűnbánatról., 
XIII. A  szentségekkel való élésről., XIV. Az egyházi rendről., XV. 
A z  egyházi szertartásokról., XVI. A  világi dolgokról., XVII, K risz 
tusnak az Ítéletre való eljöveteléről., XVIII. A  szabadakaratról, ,  XIX. 
A  bűn okáról,, XX, A  jó cselekedetekről,., XXI, A  szentek imádásáról.

II. rész. XXII. Az úrvacsora két szín alatti  kiszolgáltatásáról., 
XXIII, A  papok házasságáról., XXIV. A  miséről., XXV. A  gyónás
ról., XXVI. Az ételek között való különbségtételről., XXVII, A  szer
zetesi fogadalmakról., XXVIII. Az egyházi hatalomról.

A  hitcikkek a Szentírás fundamentumán épültek föl. A  megfe
lelő szentírási helyeket, igéket szószerint idézve találjuk bennük. 
Alapgondolata, száműzni mindent az egyházból, ami a Szentírással  
ellenkezik!

A  reformátorok, élükön Lutherrel, a legmelegebben gratu lá ltak  
Melachtonnak e remekmű elkészítéséért. Luther azt ír ta  róla: ,,Nem  
tudok rajta sem javítani, sem változtatni, mert én oly szelíden s hal
kan lépkedni nem tudok. Krisztus Urunk segítsen, hogy megteremje  
mindazt a jót, mit tőle várunk s amiért imádkozunk

Nagy lelkesedéssel ír ták alá a hitvallást a következők: János  szász 
herceg választófejedelem, György brandenburgi őrgróf, Ernő  lüne- 
burgí herceg, Fülöp hesseni tartománygróf, János Frigyes szász h e r
ceg, Ferenc lüneburgi herceg, F arkas  anhalti fejedelem, Nürnberg 
város tanácsa, Reutlingen város tanácsa.

Június hó 25-én, d. u. 3 órakor olvasták föl a hitvallás német 
szövegét a császár s a teremben összegyülekezett magas méltóságok 
előtt. Rengetegein állottak az ajtókban s m arad tak  kívül, m ert nem 
fértek be a püspöki palota  kápolnájába, hol a  gyűlés folyt. Mi több, 
lé trákat hoztak az összes ablakokhoz, melyeken zsúfolva állo ttak  a 
künnrekedt előkelőségek, hogy hallhassák a hitvallást. Beyer k a n 
cellár olvasta azt föl emelt hangon, hogy a kívül állók is hallhassák. 
A  felolvasott hitvallás mély ha tást  te tt  a jelenvoltakra, mert átérez-



198

ték, hogy az abból vísszacsendülő igazságokat tagadni nem lehet. 
Hire e lte rjed t egész Németországban. Melanchton még a gyűlés t a r 
tama a la tt  k inyom atta  a hiteles szöveget Wittenbergben, A  német 
városok egymásután jelentették be hozzá való csatlakozásukat.

A  reformáció ellenségei ,,Confutatio“ néven cáfolatot írtak reá, 
melyre Melanchton: ,,Az Ágostai Hitvallás védelme“ c. m unkájával 
felelt. A  birodalmi gyűlés szeptember 22-én ért véget. A  reform á
torok Kóburgon átmenve Lutherrel együtt visszatértek Wittenbergbe, 
hogy ott továbbfolytassák buzgó m unkálkodásukat és d iadalra  vihes
sék a hitjavítás lobogóját,

*
£  400-éves évfordulón az evangélikus Anyaszentegyház hitval

lásának történetét lapozgatva, abból megizmosult hitet, új reményt 
és törhetetlen bizodalmát meríthetünk magunknak a jövőre nézve.

M unkálkodjunk egyházunk javáért olyan lankadatlan  k i ta r tá s 
sal, mint dicső emlékű nagy reformátoraink, hogy a reánk  bízottakat 
megőrizhessük. A k k o r  méltók maradunk továbbra is az ,,Ágostai hit
vallású evangélikusLt névre.

Mi evangélikus tanítók pedig egyházunk történelmét tanítva, dom
borítsuk ki e nevezetes évforduló jelentőségét tanítványaink előtt is, 
így a lelkűkben elvetett magvak idővel sok jó gyümölcsöt fognak 
hozni.

Javaslat az elemi iskolai oktatás 
eredményesebbé tételére.

Az egy és két tanerős falusi iskolákkal kapcsolatos továbbképző' 
iskolák tanulmányi eredményét illetőleg a tanítók egybehangzó véle
ménye és panasza  az, hogy az eredmény semmikép nem éri meg az 
iskolára fordított fáradságot, sőt több oknál fogva eredményt egy
á l ta lán  nem lehet elérni. Javaso ljuk  az egyházkerületi és egyetemes 
közgyűlésnek, hogy vizsgáltassa meg ezt a kérdést és. ha kiderül, 
hogy a továbbképző nem továbbképző s ta lán  meddő intézmény, 
úgy az egyházegyetem kérje a kormánytól a továbbképzőre fordí
to tt  munkaenergia gazdaságosabb értékesítését. A  veszprémi ev. egy
házmegye elnöksége a maga részéről végrehajto tta  a vizsgálatot és 
a  következőket á llap ítja  meg:

1. A  12— 15 éves gyermekek lakóhelyüket gyakran változtatják, 
mert keresik az elhelyezkedést és az életlehetőségeket. Minthogy a  
különböző helyeken működő továbbképzők működését egyöntetűvé 
nem lehet tenni a tanerők száma és a különböző helyi körülmények 
miatt, a lakóhelyet változtató gyermek folytatólagos képzését bizto
sítani nem lehet. Továbbá bármilyen gyorsan küldik az e lö ljárósá
gok a tanköteles után a törzslapot, mivel ő maga nem keresi az is
kolát, hanem az iskola keresi a növendéket, nagyon sok gyermek 
az előírt évi 52 félnapi képzésből 26-ot sem kap meg. Ezen a bajon 
nem változtat a bírságok megfizetése. A  lakóhely változtatásához
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viszont a növendéknek joga van, A  vándorló  gyerm ekek s^ám a á t la 
gosan 30—40% , de ahonnan a lányok szolgálni is m ehetnek, o tt 50% -ra  
is felem elkedik. K étségtelenül m egállap ítást nyert, hogy ahol a 
tan ító  és elö ljáróság a beiskoláztatási tö rvényt szigorúbban h a jtja  
végre, ott valóságos k ivándorlás indul meg. M indenütt viszont soha
sem lesz egyenlően szigorú a beiskoláztatás, míg áll a 130,700/VÍII. a, 
1922, sz, rendelet 29, §-ának 1 , k ikezdése: ,,A t a n í t ó , , ,  szabadon 
m érlegeli“ az iskolam ulasztást. Ez relatív  a lap  az elb írá lásra , m ely 
nem szám it az összes előforduló esetekre, ami kitűnik abból, hogy 
egy és ugyanazt az iskolam ulasztást a tan ítók  hom lokegyenest ellen» 
kezően b írá lják  el. (L, Sokcrópátkai Szabó I, költségvetési felszó
lalását.) ,

2 . A  foglalkozási idő oly elenyészően csekély, hogy ez m aga iga
zolja  a továbbképző m eddőségét. Télen heti 7 óra. Ez megoszlik 
3 osztály  között, ju t egyre 2 x / 3 óra. Ez ism ét megoszlik osztályon
ként 7— 7 tárgy  köpött, ju t egy tá rg y ra  2 0  perc. A  három  osztály t 
tu rnusrendszer szerint nem lehet tan ítan i a beköltöző és az iparos- 
tancnc tanulók m iatt. Ősszel és tavasszal egy-egy tárgy ra  1 0  perc jut.

3. Serdülő gyerm ekeket heti egyszeri, vagy legjobb esetben k é t
szeri m egjelenésükkor akár ideális, akár gyakorlati intenziv tan u l
m ányra fogni azért sem lehet, m ert a többi napon fo ly ta to tt életm ód
juk m iatt lelk iállapotuk  ezt k izárja . A  tárggyal való foglalkozáshoz 
szükséges előkészítés m ár felem észti a rendelkezésre  álló időt. Mivel 
a növendék sem a továbbképző iskolai tanulm ányoknak, de a vég
bizonyítványnak is a gyakorlatban közvetlenül hasznát nem lá tja , sem 
könyveket, sem tanszereket beszerezni nem akar, ha ingyen kapja , 
azokat meg nem becsüli és a legtöbb helyen otthon lelk iism eretesen 
készülni nem akar, A  három  osztály  összevonásánál napi 7 ó rá t 
azért sem képes figyelm esen tanulni, m ert hiszen az előző években 
hetenként nyert 10—44 órai közvetlen tan ítást, naponként 12/3— 2 
órát. A  12— 15 éves gyerm ekek 6  napon át sok m indenfélével fog
lalkoznak és sokfelé járnak, sok rosszat is tanulnak, az iskolai ok
ta tásra  behozzák rendszerte len  és ütem  nélküli nyom ait, m elyeket 
eltörölni, vagy hatásta lan ítan i egykönnyen nem lehet,' különösen az 
osztatlan  iskola m indennapi m unkájában k im erült szellem m el nem 
lehet.

4. A  tcvábbképzősök szüleivel v ég elá thatatlan  és elviselhetetlen  
nehézségei vannak a legtöbb iskolának. Beható és részletes m unkát, 
különösen tavasszal heti 4 órában nem  lehet elérni és ilyen o k ta tá s
é rt a szülő nem  hajlandó  gyerm ekét a kenyérkeresetből elvonni. Az 
iskolaszék bekényszeríti ugyan a gyerm eket, de ebben nincs köszö
net; dacosan és elkeseredve a gyerm ek te ljesen  képtelen  a tanu lásra . 
Az elkeseredés elidegeníti a szülőt és gyerm eket m inden k u ltú rin téz 
ménytől, Sokszor lehetetlen  feladatok  elé van á llítva szülő és tan ító  
egyaránt.

5. A  továbbképzőnek úgyszólván egyetlen haszna van, az is ne
gatív: a tanító az ism éílősökön m egállap ítha tja  6  évi vereijtékes m un
kájának, zsúfolt verbális szalm acséplésének sikertelenségét. Nem egy
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tan ító  az ismétlődök m iatt elveszti önérzetét, sőt h ivatása m iatt k é t
ségbe esik.

K ia lakú it vélem ényünk az, hogy még akkor is, ha e kérdés be
ható  m egvizsgálásánál kitűnnék, hogy igenis m inden nehézség e lle 
nére egyes kiváló tan ítók  érnek el a továbbképzőben is eredm ényt, 
(ez ugyan m ár m ost ú jdonságnak  tűnik fel) ez az iskola törvényes 
úton szűnjék meg, hogy az így felszabaduló  m unkam ennyiséggel meg
alkothassuk  a 3 tagozatból álló 7 osztályú elemi iskolát, m elynek m eg
alk o tásá t néhány évvel ezelő tt az egyik tekintélyes napilapban  egy 
jeles tanférfiú  (r, kát. esperes) sürgette. Szám okban bebizonyítható, 
hogy m inden anyagi befektetés, építkezés és tanszem élyzet szaporí
tás nélkül, csupán a meglevő term ek jobb kihasználásával és a tan í
tók m unkájának  gazdaságosabb elrendezésével a külföldiekkel v e r
senyképes 7 osztályú elemink lehet, m ely olyan nevelési alapot nyújt, 
hogy az egyelőre m egvalósíthatatlan  8 . osztálynak legalább a for
m ális (művészi, valláserkölcsi, testi) képző h a tásá t az egyleti foglal
koztatások  ú tján  póto lhatjuk .

A z á ta lak ítá s  lehetőségét a falusi egy tanítós, oszta tlan  iskola 
p é ld á ján  illusztráljuk , ha ez elfogadhatóan sikerül: eo ipso m egold
ható  a többi iskola kérdései fokozott m értékben. A  tervezésnél az egy 
tan ító  keze a la tt levő gyerm ekek létszám ánál m érvadóbb az, hogy a 
7 osztályú iskola 3 tagozata: a) I. és II., b) III. és IV., c) V,, VI., 
VII. osztály, a  m aga IV2 — ^ /2  órai napi közvetlen tan ításá t hogyan 
kap ja  meg. A m int eddig nem okozott nehézséget 1 0 0  gyerm ek tan í
tása, am ikor pl. volt 60 m indennapos és 40 ism étlős, éppúgy most 
sem okoz nehézséget, ha pl. az alsó tagozatban 30, a középsőben is 30, 
a felsőben is 20—30 gyerm ek van. Ä  három nak sohasem  kell egy
szerre egy időben a tan terem ben tartózkodnia, a 3 közül 2 pedig fe l
té tlenül elfér ott, ahol eddig a 6  osztály  együtt tartózkodott.

Az 1 . és 2 , tagozat I—IV. osztály  a 73.141—,1928. VIII. a. sz, 
rendele tben  elő írt óraszám ot k ap ja  változatlanúl. A z V—VII. osz
tá ly  3 évi turnus rendszerben együtt nyer ok tatást, am it külföldi osz
ta tlan , vagy csak részben oszto tt 8  osztályú iskolákban is látunk s 
ami sohasem  lesz elkerülhető. A  felső tagozat m egkapja az em lített 
rendeletben  elő írt heti 10 ó ra  közvetlen tan ítást. (M egjegyzendő, 
hogy a 10-ből csak 7 óra n y ú jtja  a 10—41 éves kornak megfelelő 
képzést, 3  ó ra  az alsóbb osztályokkal összevont oktatás.)

A  heti 1 0  óra a 130.700/VIII. a. 1922. sz. r. 46. §-a a lap ján  évi 
310 ó rá t jelent. M elyet azonban nem kétszer, hanem  három szer kapna 
meg a növendék, ha 7. osztályba is já rna . Ezenfelül m egkapja min
dennapos korában az ism étlő iskolai ó rákat, ezeket t, i. egészben a 
10 éven felüliek o k ta tására  kellene fordítani. A z ism étlő eltö rlésé
ből nyerhető  óraszám  évenként 165. Ennél többet a 130.700/1922. 
sz. r. 47. §. b e ta rtá sa  esetén sem lehet tartan i. H a azonban az ismétlő 
megszűnik, ez a 165 óra évi 200 óra többletet, vagy nyereséget jelent, 
m ert az egyhuzam ban folyó, m egszakítás nélküli m indennapos ok ta 
tásban az időt jobban használhatjuk  ki. A  tan ító  az oszta tlan  isko
lában heti 30 óra m indennapi és 7 óra továbbképző o k ta tásra  köteles, 
tehát heti 3 7  ó rá ja  van. H a az eddigi évi 930 m indennapi tan ítási
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órához nem  165, hanem  2 0 0  ó rá t teszünk az V., VI., V II. osztály  Ja
vára, akkor is az évi óram ennyiség 1130, amiből egy hétre  nem is 37, 
hanem  csak 36%  óra esik.

A  1 0  éven felüliek eddigi óram ennyisége így ábrázolható  egy
m ásután következő 5 évben:

Továbbképző
V, o. VI. o. í .  o. II. o. III. o.

I 310 I I  310 I I 165 165 | 165

A  7 osztályú elem iben a felső tagozat óraszám a 3 évben:

V^o.____  VI. o._____ V II. o.
510 I I 510 I I 510

A  továbbképző rendszerben 1 0  éven felül k apo tt a  gyerm ek ösz- 
szesen 1115 órát, a  7. osztályúban a felső tagozatban 1530 órát, ho
lott a tan ító  még a kö telezett 37 ó rá t sem ad ja  meg. (A tavaszi és 
őszi heti 4 órai továbbképző ok tatás úgy értelm ezendő, hogy az nem 
kedvezés akar lenni a tanerőnek, csupán a gyerm ekek m ezőgazdasági 
elfoglaltsága okozza, egyébként mindig 7 óra lenne a heti foglalko
zás, (Előnyt különben m ár akkor érnénk  el, ha folyam atos, m egsza
kítás nélküli m indennapos ok tatásban  nyerné a gyerm ek az 1115 ó rá t 
a heti egy napos rendszertő l eltérően, de ezt a szám ot m essze tú llép 
hetjük  a tanító  és tanuló  m egterhelése nélkül,

A  foglalkoztatás mérve az osz ta tlan  7 osztályú elem iben a kö
vetkező lehet:

1 . tagozat =  I., II, osztály  heti közvetlen foglalk, óráinak szám a 
mint eddig 9 1 /2 . miből egy n ap ra  ju t á tlagosan  1 7 / 1 2  óra.

2. tagozatban =  III. és iV, osztály  heti közvetlen foglalk. ó rá inak  
száma m int eddig 10, miből 1 n ap ra  ju t átlagosan 12/3 óra,

3. tagozat V., VI., V II. osztály  heti közvetlen foglalk. ó ráinak  
szám a 1 2 % , miből a napi á tlag  2  Vl2  óra.

Közös foglalkozás a 7 osztályban összesen 4%  óra, miből ju t 
1  nap ra  átlagosan 3 / 4  óra,

A  csoportok heti foglalkozása 9 1 / 2 +  1 0  +  12% +  4% , összesen 
36%  óra, A  napi átlagok alacsony voltánál fogva a 3 tagozatnak  
sohasem  kell együtt lennie a tanterem ben, m ert a napi 1 — 2  órai csen
des foglalkozást is bele lehet illeszteni az órarendbe úgy, hogy 2  ta 
gozat van egyszerre a terem ben. (Nagyon sok olyan iskola is akadna, 
hol a 7 osztály  tanulói jól elférnek együtt is a terem ben.) 7 évi 
m indennapos elem i iskolázásnál egészségi szem pontokból nem is ta 
nácsos a növendékeket napi 3— 4 óránál tovább zárt helyen ta rtan i. 
A  szülői háztól való táv o lta rtá s  szintén nem  lehet célunk, m ert az 
iskolai nevelés végeredm ényben csak kiegészítései akar lenni a csa
ládi nevelésnek, m ely sohasem  lesz pótolható  s m elynek regenerá
lása  épp ezért nem sürgethető  elég tü relm etlenül. A  tagozatok fog
lalkozási ren d jé t csak esetrő l-esetre  lehet m egállapítani, m ert ahány  
iskola, annyiféle a  helyzet. N ém ely helyen nehézséget okoz esetleg
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az, hogy szállítási eszköz együtt hozza be a gyerm ekeket, de okkal- 
m óddal m indenhol be lehet rendezni a 7 osztályú rendszert- Az pl, 
sok helyen kivihető lesz, hogy a legfiatalabb 2  évfolyam  csak d, e, 
,1 0 -rei, vagy csak d é lu tán ra  jön be iskolába, hogy a  m aga l 1/^—3 órai 
foglalkozását elvégezze.

A  szülők az ism étlő kötelezettség  m egszűnése ellenében legna
gyobb valószínűség szerint könnyen belenyugosznak a  V II. osztályú 
m indennapos ok tatásba. A  legtöbb szülő a 1 2  évet b e tö ltö tt gyerm e
kével nem  is tu d ja  mit kezdjen . Á lta lában  a 13. életévben nem lá t
ják  több hasznát a gyerm eknek, m int a 1 1 . és 1 2 , évben. Ip a rra  ké
sőbben ad ják , a gazdálkodáshoz testi ereje még kevés. A  szülők a 
14 évesek és 15 évesek felszabadulásával és a V II. osztály rendes 
m indennapos ok tatásával csak nyernek.

A  lányokat illetőleg felbecsülhetetlen volna a reform . 14— 15 
éves korban egyesületi ú ton  sokkal inkább foglalkoztathatók, elesnek 
a koedukációval járó  továbbképzői nehézségek. Mivel a 7 m inden
napos évfolyam  m indenképpen jobb alapot nyújt, m indenféle egye
sületi m űködés intenzivebb lehet. Egyéni érintkezés és szelekció ré 
vén valósággal konstruk tiv  se jtrendszer fejlődhetik  ki, am int az egyes 
am biciózus egyesületi férfiak m unkája  nyom án m áris keletkezőben 
van, (Nem m egvetendő kérdés ez, m ert valószínűleg az a konstruk 
tiv sejtrendszer, m elynek m agja az élő K risztus, összeszövődve a 
term észetes se jtrendszerrel, a családdal, egyedüli pozitív ellenszere 
a vörös sejtrendszernek .) Az egyesületek működése term észetesen az 
új iskolázással kapcsolatban m ódosítandó és a szellemi m űvelésre 
a lkalm asabbá teendő.

Egy ok a 7 osztályú iskolát te ljesen  m egakaszthatja. T. i. a kor
m ány a falusi iskola felső tagozatá t az eddigi nyilatkozatok szerint 
csakis gazdasági szakiskolafélének tu d ja  elképzelni. És am eddig ez 
a rögeszm e nehezedik rá  a népiskola problém ájára, egy lépéssel 
előbbre nem  jutunk. T udtunkkal pl. A usztriában és N ém etországban 
a  8  osztályú népiskolában gazdaságtan  nincs. M ert a „gazdaság tan“ 
nem gyerek kezébe való, illetve csak szakiskolába való. G yerek-szak
iskola pedig nincs. Az elemi iskolai gazdaságtan  hiánya nem ak a
dályozza meg a nyugati országokat abban, hogy p á r m ázsával többet 
és jobbat term eljenek, m int mi. M ert ami a gazdaságtanból az elem i
ben tanítható , az nem gazdaságtan, hanem  term észetrajz  és te rm é
szettan ; a többi nem tan, hanem  tanács, m elyet viszont a m agyar 
m entalitás csak úgy fogad el, ha bebizonyítva lá tja  a valóságban. A  
kockázatos életű m agyar kisgazda a já rt u ta t a já ra tlan é rt soha el 
nem  hagyhatja. Nem szabad az iskola betű tudom ányára adnia. A zon
ban egyszerre többet term el, ha az uradalm akban, vagy egyes kis
gazdazseniknél m intát lát. K étségtelen tehát, hogy nem iskolákat, 
hanem  községenkénti m intagazdaságokat kell létesíteni különféle 
tipusokban. Szükség esetén falunként többet is olyform án, hogy az 
a rra  való kisgazdákat sa já t ingatlanukon a korm ány megbízza m inta
gazdasági minőségben. A  korm ány évenként fokozatosan több és több 
felszerelést, anyagot és á lla to t ju tta t a m egbízott m intagazdaságnak, 
sőt a k ísérletezésnél a term és kockázatát is viseli. Ezzel szemben kö
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teles a m egbízott gazda a községben levő összes egyesületek és isko
lák részére szabad  betek in tést engedni tanulm ány céljából. M ást 
nyújtani, m int am it m ajd  valam ikor a növendék a gyakorlatban  tén y 
leg alkalm azni tud, valóban felesleges és hibás dolog volna. Ezt p e 
dig a m intagazdaság elm élet és m agyarázat nélkül tökéletesen n y ú jt
hatja .

(A felnőttek részére ta r to tt gazdasági előadások a beérkező évi 
jelentések szerint áldásos hatásúak. A z igazság az, hogy sok elm é
le te t nálunk nem bírnak  felfogni sem. Sok helyen m ár részvétlenek 
az előadások s a legtöbb helyen m inden e lőadásra  az a felelet: m u
tassa meg a tan ár úr, akkor elhisszük. Ez a term észetes Ítélet és vé
dekezés az önérzet csökkenése ellen. A  tan á r úr igazának elism erése 
egyértelm ű volna annak a beism erésével, hogy ,,ezt sem tanultam , 
az t sem tanultam , hivatásom hoz nem  értek, meg sem érdem iem , hogy 
ingatlanom  legyen“.) Az egyéni ambícióból önkéntelenül m in tagaz
dává kinőtt m ostani falusi vezetőknek nem kell a tudom ányukat 
íitcgtatniok, mégis a nyílt és ném a kérdések  milliói ostrom olják 
őket: ,,hogyan csináltad  ezt? hogy lehet ennyit e lérn i? M ásra költ- 
ségeskedni, m int ilyen gazdaságok építésére, h a tá rozo ttan  kockáza
tos volna. M ert hivatalnokok á lta l vezetett iskolagazdaságok soha 
abszolút értékűek nem lesznek. M agyar em ber a sa já t fö ld jén  tud  
csak igazán nagyot produkálni.

2 —3 holdas terü leteknél a m unkakérdés akadályozza az e red 
m ényes m űködést és egyébként is csak játékos p é ld á t nyújt, nem 
m agát a gazdaságot. De a ,,m indenes“ falusi tan ító  nem is foglalkoz- 
hatik  a kockázatos iskolagazdálkodással, hogy m intát nyújtson, m ert 
ehhez tanfolyam ok nem elégségesek, ehhez folyam atos gazdasági ne- 
velődés kell, am it á lta lánosan  m indenkivel m egszereztetni sohasem  
lehet. (Ez ismét a szakiskolai problém a.)

A  gazdaságtan  elemi iskolai szerepénél az sem hagyható  figyel
men kívül, hogy a növendékek közt a kisgazdaelem  gyerm ekei alig 
néhány százalékkal vannnak képviselve, a többi m indennel fog in 
kább foglalkozni, m int önálló gazdálkodással. Legfeljebb kényszerű
ségből fog m ás fö ld jén  földm unkát végezni, amihez azonban k ár 
volna költséges gazdasági szakképzést nyújtan i. Ennek a növendék
seregnek a kedvéért polgári iskolai tanárokkal és egyetem i képesí
tésit tan ítókkal gazdasági továbbképzőket kiépíteni olyan országban, 
ahcl a m ostani tanító i karnak  a „törvényesen b iztosíto tt" javadalm át 
sehogy sem tu d ják  elő terem teni —  ez olyan hiú nagyzolás, m ely 
ta lán  a világon p á ra tlan . Le kell késnünk a versenyben, ha földön- 
lábon járó  józan kultúrprogram m ot nem foganatosítunk.

A  m agyar ész járás az elemi iskolától alapos és hatásos hum anista 
képzést vár, követel és fogad el. H a m ást nyújtunk, semmit sem 
nyújtunk, m ert nem vesz be a m agyar m ást.

Az iskolák életében ta p a sz ta lt szám talan  életjelenség a rra  is 
figyelm eztet, hogy a neveltető  szülőktől és á lta láb an  a külvilágtól 
izoláltan az elemi iskolák életképessége csökken. A  szülői é rtek ez 
letek fontossága és elengedhetetlensége m indig szem betűnőbb. De 
nem is elégséges az iskola irán ti helyes közvélem ényt és közszellem et
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csak ra jtu k  keresztü l ápolni. A z iskola sok helyen m ár olyan meg
szokott java az emberi közösségnek, m int az á ldásnak  többi sok eleme, 
am i irán t, m agának az em beri közösségnek legnagyobb k á rá ra  — közö
nyösséggel és lanyha nem törődöm séggel viseltetnek az em berek. K ér
dés, nem  volna-e lehetséges valam i külsőséggel a külvilágnak az iskola 
irán ti m ag a ta rtá sá t term ékenyebbé tenni?  T. i. a tan ítók  alkalm azási 
m ódja és jogviszonyai, valam int m aga a tankötelezettség  m egfosztja 
az elemi iskolákat a szabad foglalkozások szám talan  előnyétől, mi
nél fogva m inden lehetőség meg van a rra , hogy az elemi iskola is 
léleknélküli üzemmé fajul, m int az állam i és egyházi intézm ények 
közül sok más. T ap asz ta lás  szerin t a szülők helyes v iselkedését 
— ami különösen a pontos beisko láz ta tást illeti — könnyen e lérhet
jük azzal, ha az elemi és továbbképző iskolai bizonyítványok m egszer
zésének szükségességét és azoknak az életben nélkülözhetetlen  vol
tá t hangsúlyozzuk. A  valódi cél sem m iesetre sem a b izonyítvány
szerzés, de a gyakorlatban  a mai családi élet csökkent nevelő h a tása  
m ellett és a  töm egeknél nem a valódi cél fitogtatásával ju tunk 
előbbre, hanem  külsőségekkel úgyszólván oda kell csalogatnunk a  
töm eget — inkább a szülőket, nem anny ira  a gyerm eket —  az abszo
lú t célhoz: a tudáshoz és m űveltséghez. Ennek gyakorlati kivitele 
ez volna:

1. H a az elemi iskolai végbizonyítványra előbb szüksége nincs a 
gyerm eknek, úgy az iskola befejezése u tán  2  évvel, 2  évi egyesületi 
nevelés után, teh á t pl. 15 éves korában ünnepélyes keretek  közt kap ja  
meg azt nem tan ító já tó l, hanem  az egyházi és állam i iskolai hatóság 
képviselőjétől.

2 . Hogy pedig súlya legyen a bizonyítványnak s annak a meg
szerzése ne legyen ok nélkül elkerülhető és a 2  évi egyesületi é le t
ben is függjön a növendék, azért szokásba lehetne venni, hogy a 15 
éven tú li ifjúságtól és a felnőttektől a m unkaadók, intézm ények, egye
sületek, hatóságok — am ikor először fordulnak hozzájuk a felek va
lam i ügyben — rendszeresen  számon kérik  az elem i iskolai végbizo
nyítványt, vagy az annak m egszerzésében fennforgott ak ad á ly o z ta tás
ról szóló igazolványt. Mivel tankötelezettség  van és ennélfogva az 
isko láz ta tás h iánya nem a növendékeken, vagy szülőkön múlik, ez a 
bizonyítvány jogokat nem nyújt, sem pedig hiánya nem jelen t sen
kire joghátrányt, a szám onkérés csak külsőleges népnevelő szokás.

Lehet, hogy ahol az elem i iskoláztatás hasznát az iskolából k i
lépő növendék közvetlenebbül érzi, ilyesm ire nincs szükség. N álunk 
a kilépő növendék (sokszor a szülőkkel együtt) p illanatnyilag  úgy 
érzi, hogy boldogúlhatna ő elemi iskolázás nélkül is, vagy elég volna 
2— 3 év is belőle. És sokan akkor akarják  pótolni ebbeli m ulasztá
sukat, mikor erre  m ár nincs m ódjuk,

A  7 osztályú elemi iskola létesítésével kapcso latban  rendezendő 
a falusi iparos- és kereskedőtanoncok oktatása. Eddig az á lta lán o s 
vagy gazdasági irányú  továbbképző iskolába já rtak  és pedig a s ta 
tisz tikák  szerint elég pontosan, m ert az ism étlő iskolai bizonyítvány 
m egszerzésének konkrét célja  kényszeríte tte  őket. A  továbbképző 
megszűnése m iatt a  tanoncképzés nem csorbul, m ert ahol több ta -
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none van, o tt bizonyára nem osztatlan  iskola van a felső tagozatban 
heti I 6 I/ 2  óraszám m al, hanem  több tanerős iskola, ahol az V., VL, 
V II. osztályban még 20— 25 órá t is lehet elérni. Továbbá a 7 osztály  
m ár m aga is többet nyújt, m int az eddigi továbbképző 3 éve. Am it 
ezenfelül tanonc korában tanu l a gyermek, az m ind tisz ta  nyereség
többlet. M aga az iparostancnc szakoktatás tanonciskola nélküli fa l
vakban m ásképp meg nem oldható, m inthogy a falusi tanoncok re d u 
k á lt tananyagát m egállapítjuk, k iad juk  s az t akárm ilyen korban levő 
tanonc, bárm ilyen időben m agánúton e lsa já títh a tja , ami a 7 m inden
napos év u tán  nem lehetetlen. A  tan ító  legyen köteles a tanoncokat 
-— az együtthaladók összevonásával — vezetni és u tasításokkal e l
látni, am iért term észetesen állam i, vagy községi forrásból m éltányos 
d íja t érdem el. M ert ez olyan m ellékfoglalkozás, m elyet eddig senki 
sem végzett. (A m ulasztás eredm énye a te ljesen  életképtelein, s ira l
m asan tengődő falusi kisiparosság.)

Egyénileg nem lesz kárunk, ha ez a javasla t is, m int elődje és 
sok más, a vízben felhatoló buborék m ód jára  nyom talanul eltűnik. 
Évtizedes tapaszta lások  alapos m egfontolása u tán  kötelezve érezzük 
m agunkat a javasla t m egtételére, m ert mi az iskolák tanulm ányi 
eredm ényét nem a m ár megúnt, dicséretektől duzzadó évi vizsgálati, 
jelentésekből íté ljük  meg, hiszen világos, hogy azok csak kora ta v a 
szi vetés jelentések, nem cséplési eredm ények. Mi a felnőttek, a tá r 
sadalom , az egyházak és állam  ezer bajából következtetünk és Ítélünk,

Am ikor a m egélhetési viszonyok m indig nehezebbek, a szellem i 
áram latok  mindig veszedelm esebbek lesznek, a család i nevelés lany
hulása m ellett nem hagyhatjuk  alapos iskolázás nélkül a legutolsó 
falusi gyerm eket sem. Fontos, hogy 1 0  éves kora u tán  minél hosszabb 
ideig nyerjen  rendes iskolázást. 1 0  éves kora előtt a gyerm ekiélek 
embrió korá t éli, m ikor jószerín t el sem különödött egym ástól é r te 
lem, érzelem , ak a ra t és fantázia. M ikor 1 0  éves kora u tán  lá tn i kez
dene, nem lehet heti 1 0  órákkal lelki igényeit kielégíteni és 1 2  éves 
korában szélnek ereszteni. A  7 év is kevés, de ennyi legalább eló- 
dázha ta tlan u l szükséges. Ezt csak a kis an tan tra  való tek in te tte l is 
meg nem valósítani, m ikor 1  fillér nélkül keresztülvihető, veszedel
mes könnyelm űség lenne, K atasztró fáiis lehet az, hegy míg valami, 
grandiózus ú jítá s t nem tudunk  csinálni, addig semmit sem csiná
lunk. A. D unántúl és a többi ku ltú rá ltabb  felt szom júságát nem csil
lap ítja  le az ,,5000 objectum “ .

Csak bizonyos helyeken, egyéni kezdem ényezésekből nem  lehet 
a V II. osz tá ly t felállítani, még ha vclna is rá  hely  és tanerő , m ert a 
fe jlesztést nem tehetjük, függővé sem egyes iskolavezetők időleges 
felbuzdúlásátó l, sem az iskoláztató  szülők kénye-kedvétől.

Nitschinger János.
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Nyári tanítógyűlések Budapesten.
Alig záród tak  be az iskclák kapui egy iskolai év fárasztó, sok

ágú, a tanerők  m inden idegszálát lekötő m unkája  után, új m unkatér 
v á rja  a tanítóság nagy részét. A  pedagógiai, testnevelési tan fo lya
mok, belbiztonsági szo lgálatra  bevonás ú jra  csak igénybe veszik az 
érdekeltek  m unkaerejét szellemi és testi tehetségeik, erőik kim űve
lésére. És megy a tanítók  nagy része s ahelyett, hegy a nyári p ihe
nőt, a tisztviselői osztály részéről annyiszor sóvárgott nagy szünidőt 
te ljesen  a felfrissülésre fordítaná, tettvággyal, nagy m unkabírással 
á tfű tö tt lelkülcte új m unkam ezők felé irányítja , az önképzés, a leg
nem esebb népm űvelői törekvések szolgálatába á llítja , hegv így min
dig közelebb vigye nem zetnevelő h ivatása m ennél eszményibb betö l
téséhez.

De sokan vannak olyanok is, akik a tá rsadalm i szervezkedés, az 
erők összefogása szolgálatában ülésekre, egyesületi beszám olókra siet- 
tnek, hogy érdekeik  védelm ében, a jobb jövő elérésére irányuló küzdel
m ükben közös erővel minél előbb elháríthassák  útjukból a jogos tö 
rekvéseiket és érdekeiket gátló akadályokat. Ezek a lényeges m oz
zanatok, az indítékok ahhoz is, m iként tudo tt az Eötvös-alap v á lasz t
m ánya július 2-án, a rekkenő hőségben 40—50, u tána a vezérlőbi
zottság 80 s m ásnap a szövetségtanács körülbelül 1 0 0  jelenlevőt s az 
Eötvös-alap  is elég nagyszám ú résztvevőt vonzani a maga ülésére, 
illetve közgyűlésére. A  délutáni összejövetelek tanácskozásai a 35 
fokos melegben ingujjban folytak, A  résztvevők mindvégig hősiesen 
k itarto ttak , A  felszólalások nyugodt hang ját nem fűtötte  izzóbbá a 
term észet hőzuhataga, sem az anyagi sérelm ek m egszűntetését célzó 
törekvések sikertelensége nem  robbant ki a jogos elkeseredés hang
jának  a szokottnál erősebb, vagy messzeharsogó, disszonáns változa
tában, Vagy ta lán  a közöny, a fásultság, a m egalkuvás jelei ezek? 
Én inkább valam i m agasabbrendűséget látok abban, hogy a legsúlyo
sabb anyagi sérelm ek érzése ellenére is annyira m érsékelni tu d ja  a  
tan ítóság  a m aga jogos elkeseredését, hogy Rákos  elnök a maga ta 
pintatos, gyakorlo tt vezetésével mindig, az elcsüggedés, a lefo jto tt 
indulat kirobbanáshoz közeli p illanatokban  ás b iztosítan i tudtál a 
tanácskozások nyugodt m enetét.

H a az Eötvös-alap választm ányának július 2 -án délu tán  4 ó ra 
kor ta r to tt ülésére, osztóbizottsági és közgyűlésére (július 3-án 4, 
illetve 5 órai időben) visszatekintek, ennek a m agasabbrendűségnek 
a tüneteit látom  az egész vonalon, éppúgy, m int a vezérlőbizottsági 
és szövetségtanácsi gyűlésen.

M aga a félszázados intézm ény még a mai nehéz gazdasági he ly 
zetben is olyan életképességről tesz tanúságot, hogy önkéntelenül is 
meg kell hajo lnunk a nagy P é te rfy  szellem e előtt. O lyan jóleső é r 
zéssel szavaztuk meg a kiosztott 6000 pemgőnyi segély- és jutalom - 
adom ányok keretében néhány elkésve benyú jto tt kérvényre is a k é rt 
segélyt! Ö rült a szívünk, hogy így szegény sokgyerm ekes, tan ítta tó  
szülőket, tanítóözvegyeket ju tta ttunk  bár szerény, de mégis segítsé
get nyújtó  összeghez. Szolgáljon intő például különösen fiatal tan i-
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toknak Háros A n ta l  titkári jelentésének záradéka, P é te rfy  szózata: 
,,V ajha a haza m inden egyes népoktatási in tézetének m indegyik m un
kása minél előbb csatlakoznék az E ötvös-alaphoz és ne idegenkednék 
egyikünk se a testvéri szeretet szent o ltá rá ró l.“ További adatfe lso ro 
lás helyett csak annyit állítok az érdeklődők lelki szemei elé: az 
E ötvös-alapnak im m ár három  nagy intézete n y ú jt a tanu lm ányaikat 
végző tanítógyerm ekeknek elhelyezést. M aga a központi ház m ár 30 
éves jubileum át ünnepelte a m últ esztendőben. A z Eötvös-alap, T a 
nítók Háza, P é te rfy  leányotthon és keszthelyi Rákos István fiúinter- 
nátus zárszám adásainak, jövő évi költségvetéseinek, segély-, jutalom  
és tagfelvételi kérvények elfogadása m ellett m egem lékezés tö rtén t 
az a lap  alelnöke: Józsa Mihály  neje elhunytéró l; h a tá roza tba  ment, 
hogy a jövőben a várm egyei á lta lános tanítóegyesületek  a segélyké
rők közül csak a valóban rászorulók kérvényeit részesítsék  p á rto lás
ban és terjesszék  fel az Eötvös-alaphoz párto ló  vélem ényezéssel. 
M egtörtént ugyanis, hogy olyanok is folyam odtak segélyezésért, akik 
m ár az a lap  segélyezését ism ételten, éveken keresztü l igénybe vették  
s akik m ár szinte szám ot ta r to tta k  a k ioszto tt összegekre, továbbá 
olyanok, akiknek anyagi körülm ényei nem te tték  indoko lttá  a segé
lyezést. Ilyen eseteket v e tt figyelembe a m ostani osztóbizottsági gyű
lés és közgyűlés is, am időn a várm egyéből feljö tt elnökök, illetve m eg
bízott k ikü ldöttek  szem élyes felszólalása, felvilágosítása a lap ján  né
hány segélykérvényt e lu tasíto tt s he lyettük  néhány  valóban rászoruló 
elkésett kérvényezőt segélyben részesíte tt. Az egyik felszó lalásra  
kim ondották, hogy m inden irányban  fo ly tatn i kell a taggyűjtést, m ert 
sem a tagsági d íjak  befizetése, sem a tagoknak az országos szám 
arányhoz viszonyított szám a nem  kielégítő. Ezek a tünetek  nem sú
lyos sebek, csak a rra  m utatnak, hogy van még javítani való az Eötvös- 
a lap  m űködésében és szükség van az állandó, széleskörű p ro p ag an 
dára,

A  szövetségtanács gyűlésének elnöki m egnyitójában Rákos I s t 
ván rezignáltan  á llap ítc tta  meg, hogy olyan sokszor k e lle tt m ár a 
m inisztérium ban sérelm eink ügyében eljárni, hogy o tt szinte ,m e g 
szoktak bennünket“ . De van ennek a helyzetnek előnye is, megvan a 
kapcso lat az országos szövetség és a ku ltuszkorm ány között. S a jn á 
la tta l á llap íto tta  meg, hogy a nyolcosztályú népiskola ügye nem h a 
lad  a törvényben lefek te te tt elvek szerint a m egvalósulás felé. Pedig 
ezt a kérdést nem ejth e tjü k  el, úgyszintén ragaszkodunk a m agasabb- 
rendű, az érettség ire a lap íto tt főiskolai tanítóképzéshez is. A  ta 
nítói szakfelügyelet, ami a polgáriiskolai főigazgatóságokkal ott m ár 
m egvalósult, nálunk még m indig nem jö tt létre. V alam i m egállapo
dás tö rtén t e kérdésben a tanügyi korm ányzat részéről s úgy látszik, 
valam i változás várható  e téren. Sajnos, az ankét e tárgyban  a t a r 
tóság bevonása nélkül, teh á t rólunk, nélkülünk határozo tt. A  szak- 
felügyelethez, a tan ító i szakszerűséghez ragaszkodik  s m inden más 
megoldás ellen tiltakozik  a tanítóság.

A  várm egyei tanítóegyesületek  révén a tö rvényhatóságban nyert 
képviseletünk nem kicsiny eredm ény ugyan, de ez nem elég, n y e r
jen képviseletet a tan ító  a községi képviselő testü letben is.
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A z ezen gondolatokkal foglalkozó elnöki m egnyitó u tán  Rákos 
István üdvözölte a közgyűlésen m egjelentek  közt Padányi Andor 
tanfelügyelőt, Molnár Jánost, az orsz. polgáriiskclai tanáregyesület 
fő titkárát, Párvy József dr.-t, az orsz. jegyzőegyesület titk á rá t és 
Varga Károlyt.  A z üdvözlésekre ado tt válaszukban Padányi, Párvy, 
Molnár és Pogány dr. meleg enunciációkban te ttek  tanúságot a tan í
tóság irán ti jó indulatokról s céljaikkal való együttérzésről.

A  h atározatok  során üdvözölte a közgyűlés Klebelsberg kultusz- 
m inisztert 8  évi m inisztersége alkalm ából, tudom ásul vette a főtit
kári je len tését Simon Lajosnak, elfogadta Hdrcs Antalnak értékes 
1 1  pontba foglalt javasla ta it az új pedagógiai eszm ékről, a pedagó
giai szem inárium okról stb, E javaslatok  főbb pon tja i a következők: 
az Eötvös óta elsősorban mindig a pedagógiai eszm ékért küzdő tan ító 
ság az utóbbi 1 0  esztendőben különösen nehéz fe ladat és kötelesség- 
te ljesítés e lő tt állt, azért az új tan terv  eszméinek m egvalósítása é r
dekében szükségesnek ta r t ja  az öncélú nyolccsztályú népiskolát, 
am elyben egy tan ító  vezetése a la tt 40 tanulónál több ne legyen; új 
iskolák necsak m űszakilag, hanem  a pedagógiai szükségleteknek is 
m egfelelően épüljenek; a tan ító  iskolai teendőin kívül más m unká
val ne legyen m egterhelhető; a m egélhetést biztosító javadalm azás
ban részesüljön; ne aszerin t m inősítsék, hogy a tanulók a tankönyv 
anyagából m ennyit tudnak  elm ondani, hanem  aszerint, mennyiben 
tan u ltak  meg a gyerm ekek gondolkodni s m ennyire ha lad tak  a leg
fontosabb tudnivalókban: az írás-, olvasás- és szám olásban; vidéken 
egyes iskolák fejlesztessenek m intaiskolákká, ahol a környékbeli ta 
nítók évenként 4— 5 napot tö ltsenek; igazgatói, szakfelügyelői m eg
bízásoknál e m intaiskolák vezetőit részesítsék előnyben; a nagyobb 
tan testü le tek  szem élyzete úgy állíttassák  össze, hogy egyes tudom á
nyos és művészi ágazatokra a rra  h ivato tt tehetségek kerü ljenek  a 
testü letbe; egyetemi és középiskolai tanárok  dolgozzák fel az egyes 
vidékek különleges m agyar k u ltú rá ján ak  eredm ényeit s azt ad ják  a 
tan ító  kezébe anyagul, m ert a tanítónak anyaggyüjtésre kellő ideje 
nincsen; a tanítói könyv tárakat szereljék  fel tudom ányos forrásm ű
vekkel és vezérkönyvekkel; a tanító  tehessen bel- és külföldi íanul- 
m ányutakat.

A  hozzászólások közt nagy figyelm et k e lte tt P árvy  E ndre fe jte 
getése^ aki szintén nagy híve a m agasabb képzésnek, m ert bevallja, 
hogy a mai tanítóképzőben kevés a gyakorlati kiképzés, m ert az 
együtt történik  az álta lános tudom ányos, illetve elm életi képzéssel. 
Szerinte a mai tanítóképző nem ad új szellem ű képzést, ahhoz kevés 
egy gyakorlóiskolai tanító, ahhoz 4—5 gyakorlóiskolai tanító  kellene, 
akik mind m ás és m ás irányban volnának kiváló szaktekintélyek s 
így sokirányú, alapos kiképzést nyú jthatnának .

Az anyagi ügyek előadója Bozsik Béla volt, akinek határozati 
jav asla tá t némi m ódosítással, illetve kiegészítéssel fe lterjeszten i h a
tá roz ta  el a közgyűlés a m inisztérium hoz. I tt G rieszhaber E. H enrik 
felszólalása volt a legalaposabb és részletesen m egindokolt. Sajnos, 
legéletrevalóbb eszm éjét nem tette  m agáévá te ljesen  a közgyűlés. 
G rieszhaber, nagyon helyesen, azt kívánta, hogy ez alkalom m al te 
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gyünk félre m inden m ásodrendű kívánságot és csak az értékegység- 
és a kántori kérdést terjesszük  fel, m int legsúlyosabb sérelm et. A zt 
azonban elfogadta a plénum , hogy sérelm eink közt első helyre k e rü l
jön az értékegységek ügye, továbbá, hogy az értékegységes tan ítók  
m inden egység u tán  1928— 1929 július 1 -e közti évre 5 P, onnan p e
dig 1 0  P ká rté ríté s t kap janak  s hogy az értékegységek évenként a  
július 1-i búzaár szerint á llap íttassanak  meg. B ent van a fe lte rje sz 
tésben, hogy a kántori és tanítói javadalom , külön díj levéllel m eg
állap ítva, ke tté  választassák ; tanyai tan ítók  gazdasági és ház ta rtá s i 
célja ikra  fuvarban részesüljenek; a hadipótlék  m egadásáról in tézked
jék az állam  s ahol az isko lafenntartó  szegény, ad ja  meg az állam - 
k incstár; felekezeti tan ítók  csa lád tag ja i legalább a nyári időszakra 
4 P térítési díj ellenében kedvezm ényes vasúti jegyet kap janak ; a 
helyettes tanítók  egy év u tán  rendes tan ítókká neveztessenek ki; a  
pénzintézeti központtól a nem állam i tan ítók  is kap jan ak  kedvez
ményes kölcsönt; a V III, fizetési osztály  az óvónők szám ára is n y it
tassák meg.

P énztáros és számvevő jelentése voltak  még a közgyűlés lénye
gesebb pontjai,

így folytak le a nyári tanítógyűlések B udapesten , A m ellett, hogy 
állandóan  felszínen ta rto tták  ezen összejövetelek a régi eszm éket, sé
relm eket, term eltek  új eszm éket és k ia laku ltak  új szem pontok is. A  
tanügyi világban nincs a legsúlyosabb problém ák e llenére  sem meg
állás, hanem  folytonos az előrehaladás, fejlődés és pezsdülő új élet 
ébred m inden egyesületi m egm ozdulásra. Em lékezetem ben m arad  a 
prágai nem zetközi tanügyi kongresszusra k ikü ldött m egbízott: P e trík  
K álm án korm ánytanácsos, igazgató értékes beszám olója is. É rdekes 
összehasonlítást végzett Petrik  a nyugati országok tanügye s a mi 
iskolaügyünk között és kiem elte, hogy nekünk m agyaroknak nincs 
semmi okunk szégyenkezni a nyugat k u ltú rá ja  előtt. N agy elesettsé- 
günk m ellett is olyan kultúrn ívóra em elkedtünk, hogy bá tran  á llh a 
tunk a nagy győző nem zetek elé is azzal, am it ú jabban  ku ltú ránk  te 
rén elértünk. Legyen a fejlődés tartós, jö jjenek  a jobb jövőben még 
ragyogóbb, fényesebb napok a m agyar tanügy mindig derültebbé vi
lágosodó egére!

Somogyi Béla.

Víg kedélyt a tanítónak.
Élt az Egyesült Á llam okban egy 105 éves úriasszony. Az éhes 

riporterek  am ikor m egtudták, hogy létezik, m egrohanták  sáska m ódra 
kérdéseikkel.

E rre  a kérdésre, hogy mit csinált, hogy ilyen szép kort élt, az t 
válaszolta:

— Uraim, én egész életem ben jókedvű voltam  és sokat nevettem .
A  mai korban, am ikor a világ nekisavanyodott a küzdések á lla n 

dóságában, egyenesen sértőnek, bán tónak  ta rtjá k  a jókedélyt, a mo-
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solyt az arcokon, sőt az t sokszor szatirikusnak, gúnynak ta rtják , az 
ille tő t pedig, enyhén szólva, kom olytalannak.

Pedig ahol napsugár van, o tt eloszlanak a borongós felhők, vagy 
pedig forró napsugaras nyári napon csak rövid ideig ta r t az elem ek 
háborgása, u tána  azonban m ilyen jól esik az édes sugár, a tüdő t si
m ogató levegő,

így  van ez az em beri életben is. Különösen ma, a m ostani embe* 
rekkel, kiknek háború  vágta idegei hasonlóak az elrom lott szeizmo
gráfhoz, nem m indig m u ta tják  igazi lényüket s ép ezért fájdalm at, te s
tüknek k á rt okoznak.

A z idegek egyetlen vasaló ja , a jókedvre hangolás, az öröm, a 
nevetés,

D ehát szabad-e a tan ítónak  jókedvűnek lenni? A  komoly h iva
tása  m egengedi-e? Nem  szólja-e meg a világ?

Szabad! M ert a jókedv, a mosoly az arcon Isten csókja, a  világ 
pedig úgy sem tud  egyebet, m int leszólni, s m ár régen m egérett arra, 
hogy figyelembe ne  vétessék.

M ondhatja  valak i szabadni szabad, de lehet-e?
Hiszen agysejtünk kiszíva kerül haza naponként, feleségeinket a 

napi élet gondja terheli. F izetésünkben megvagyunk rövidítve. R ész
letfizetésünk sok, (Bocsánatot kérek, hogy m ost egy kellem etlen gon
dolato t e jte ttem  el,)

Lehet-e ily körülm ények közt nevetni, nevettetni, mosolyogni, m o
so ly t varázsolni?

Nem csak lehet, sőt kell is. Az életküzdelem ben a mankó a jóke
dély. A  teher könnyebbé válik, ez am a rózsaszínű szemüveg, m elyen 
á t ha nem  is m indent, de legalább m agát az é le te t fogjuk rózsaszí
nűnek, szebbnek, jobbnak látni,

A  tan ítónak  szükséges is, hogy még nagyobb m értékben legyen 
lelkében e lrak tározva a jókedély, jókedv, egészséges hum or, hisz ő 
neki abból osztogatnia kell, két kézzel, boldogan, kicsinynek és nagy
nak.

A zért születnek sokszor oly erő lte te tt, egészségtelen szólásm ó
dok, hum orosnak nevezett ficamok, m ert az alapviláguk szülőjüknek 
keserű, áporodott.

Legyen a tan ító  lelkivilága telve derűs fénnyel még akkor is, ha 
nehéz az élet, még akkor is, ha bántó  az élet, még akkor is, ha a le 
nézés, apró tűszúrások jelzik, hogy él a poklok világa, m ert a tanító 
lelkének sok világot kell betölteni, ezt pedig csak úgy teheti meg, 
ha m aga is rácsókolja azokra a kis világokra azt a csókot, am it az 
Isten  lehelt lelkére egy gazdag p illanatban: A jókedvet, életkedvet, 
vidámságot. Páter Jenő.
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Nyilatkozat.
M élyen tisz te lt Szerkesztő Ur!

T isztelettel kérem  az alábbi helyreigazító  nyilatkozatom at becses 
lap jáb an  leközölni,

Köszönetem  nyilvánítása m elle tt m arad tam  igaz tisztelő je
Káva, 1930, VI. 1 1 , Páter Jenő.

*

,,Ne bántsd a tanítót .“
Fenti cím a la tt az ,(Evangélikus N épiskola“ 1930. m ájusi szám á

ban m egjelent cikkemben a tanítóegyelületi elnök m ag ata rtásá t b íráló  
k itételeim  téves tá jékoztatáson  a lapultak , azokat a legnagyobb öröm 
eméi visszavonom, hangsúlyozva, hogy sem személyében, sem becsüle
tében m egbántani nem. akartam .

Páter Jenő.

Egyesületi élet.
Jegyzőkönyv,  fe lvétetett a Zalai Ág. Hitv. Evang. Egyházm egye 

Tanítóegyesületének Kővágóőrsön 1930. június hó 14-én ta r to tt ta v a 
szi közgyűléséről.

Je len  vannak: N agy Lajos esperes, Odor Pál körjegyző, m encs- 
helyi felügyelő, Herczeg József zánkai felügyelő és a tanítóegyesület 
tagjai.

E lnök üdvözli a m egjelent vendégeket, Üdvözli M enyhárt Ilona 
akali tanítónőt, aki először je len t meg egyesületünk közgyűlésén. 
Közgyűlésünk m unkájára  Isten  á ld ásá t kérve, a gyűlést m egnyitja.

1 , E lnök jelentésében előadja, hogy rész tvett 1929, novem ber hó 
1 2 -én ta rto tt országos gyűlésen. O tt szóba kerü lt a tan ítók  anyagi 
ügyeinek rendezése. A z országos tanítóegyesület küldöttségileg e l
já r t a kultuszkorm ánynál, de eddig semmi eredm ény nincs. E lnök 
e lőad ja , hogy egyesületünk ta r ts a  napirenden  G rieszhaber E. H enrik  
e lő terjesztését. Esperes úr felszólalásában előadja, hogy az egyete
mes gyűlés egy szerény ind ítvánnyal ak arta  a tanítóság anyagi he ly 
zetét javítani, t. i. a kultuszkorm ánytól m ost csak az értékegység 
leszállításá t kérte  és hinni sem m erte volna, hogy ezt a szerény a já n 
lato t ne fogadja el a kultuszkorm ány és ne siessen a tan ítóság  nyo
m orúságos helyzetén  változtatn i,

2 , E lnök felhívja az egyesület figyelmét, hogy ez évben lesz az 
Ágostai H itvallásnak 400 éves évfordulója. Ü nnepeljük mi m ost meg 
és ú jítsuk  fel 1530-nak esem ényeit. Em lékezzünk meg arró l, hogy 
80 millió em ber v a llja  m agát ágostai h itvallásúnak. Tegyünk foga
dást, hogy hűek leszünk és lélekben ünnepeljük  híthőseinket.

3, E lnök előadja, hogy olyan hangok halla tszanak , m elyek K rug 
Lajos országos elnökünket tám adják . M a nincs K rug L ajosnál m eg
felelőbb ember, aki olyan önzetlenül és lelkiism eretesen já rn a  el az
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evang. tanítóság érdekében és ezért kéri a közgyűlést, hogy b iza l
munk jeléül jegyzőkönyvi kivonatban értesítsük őt ragaszkodásunkról.

A  gyűlés egyhangú h a tá ro za tta l kim ondja, hogy visszautasít m in
den olyan tám adást, mely K rug Lajos országos elnökünket éri. Kéri, 
hogy elnöki á llásá t ezután  is ugyanúgy viselje, m int eddig. Isten  a d 
jon neki erőt, hogy még sokáig képviselhesse az evang, tanítóság é r
dekeit, ugyanabban a szellem ben, m int eddig tette ,

4. E lnök felolvassa Kovács János volt taliándörögdí k artá rs  le 
velét, m elyben bejelenti, hogy m áshová tö rtén t m egválasztása foly
tán  egyesületünk kötelékéből kilép s a viselt alelnöki tisztségéről le
mond, Szeretette l gondolunk eltávozott kartá rsunkra , A  jó Isten te 
gye kellem essé új o tthonát és egyesületünkben k ife jte tt m unkásságát 
jegyzőkönyvünkben örökítjük  meg.

5. Kovács János alelnök helyére a közgyűlés egyhangúlag Záboji 
G yula kapolcsi k a rtá rsa t vá lasz tja  meg.

6 . F azekas János szentan talfalv i k a rtá rs  gondclatckban mély és 
tanulságos felo lvasásáért a közgyűlés meleg jegyzőkönyvi köszönetét 
mond.

7. Z ierm ann Lajos k a rtá rs  beszám olt a révfülöpi üdülőház ügyé
ről, m iért neki jegyzőkönyvi köszönetét mond a közgyűlés.

8 . A  Z sedényi-alapra a közgyűlés egyhangúlag H alász János és 
Fazekas János k a rtá rsak a t a ján lja ,

9. Tanítóképviselő v á lasz tása  az egyházkerületi közgyűlésre. A  
közgyűlés egyhangúlag K áldy  József veszprém varsányi és Kovács 
Sándor felsődörgicsei k a rtá rsak a t vá lasz tja  meg.

1 0 . A z egyházm egyei gyűlésre H alász János k a rtá rsa t vá lasz tja
meg,

1 1 . P énztáros jelentése szerin t az egyesület bevétele az 1929. 
évben 26 P, a k iadás 16 P, m aradvány 1 0  P.

1 2 . Z ierm ann Lajos k a rtá rs  indítványozza, hogy az országos gyű
lés ne csak azokat az indítványokat tá rgyalja , m elyeket az egyház- 
megyei gyűlés le tárgyalt, hanem  azokat is, am elyek az országos gyű
lés e lő tt 2 — 3 hétte l írásban  beérkeznek. Az indítványt a gyűlés e l
fogadja,

13. A z őszi közgyűlés helye K apolcs.
14. M unkahozó az őszi gyűlésre: Dani István és M enyhárt Ilona.
Több tárgy  nem lévén, elnök a közgyűlést, a Himnusz eléneklése

után, b ezárja .
Kovács Sándor, elnök. Ném eth Béla, jegyző.

*

A Veszprém i Ág. Hitv. Evang. Egyházm egyei Tanítóegyesület 
1930. június hó 24-én V eszprém ben ta rto tta  évi rendes közgyűlését, 
A  közgyűlésen elég szép számmal jelentek meg a kartársak .

A  közgyűlésen legelőször is az Ágostai H itvallás 400 éves évfor
dulóján  elm ondott deklaráció t állva hallga tta  végig, ezzel is k ifeje
zésre ju tta tván  ünneplését,

A  következő tárgyban kérelm e a közgyűlésnek az, hogy a p ed a 
gógiai szem inárium i előadásokra az egyházközség pénztárából m eg
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felelő fuvar- és napidíj m egállap ítását és a gyülekezeti pénztárakból 
való kifizetését kérelm ezi.

A  term ényfizetéses és családos tanítók  óriási összegű — a m a
gas értékegységből szárm azó veszteségére — , valam int a tanítói, k án 
tori és levitái teendők elvégzéséért az illetm énynek elkülönítését a 
közgyűlés a legnagyobb határozottsággal és eréllyel szorgalm azni k é 
relm ezi; különösen a házon kívül gyerm ekeit tan ítta tó  tanítóság é r
dekében, m ely az össztanítóság 90 százalékát m eghaladja. A  mai 
helyzet ta rth a ta tlan u l sűlyos, m elynek jóakara tű  b e lá tására  az ille 
tékes korm ányköröket nyom atékosan kéri felhívni. V alam int a rra  is 
kéri a  kerületi közgyűlést, hegy m indaddig e tá rgya t le ne vegye a 
napirendrő l, míg m eghallgatásra nem  találunk .

A z üdülőház cé lja ira  kibocsátott záloglevelek jegyzésére és be
fizetésére a tag tá rsak  figyelme felhivatott.

H asonlóképen az „Evangélikus N épiskola“ minél erősebb p á r t
fogása is a közgyűlési tagoknak figyelmébe nyom atékosan — vázolva 
tanügyi lapunk válságos á llapo tá t —  le tt ajánlva.

V itéz M agyar János és Somogyi János k a rtá rsak  felh ivattak  a 
tavaly  felolvasott dolgozataiknak az „Evang, N épiskolába“ való be
küldésére.

M ajd  K akas Irén  pápai kartá rsunk  a sa já t m aga álta l m egírt 
„Im i repülőgépjei“ című iskolai életből ve tt elbeszélését olvasta fel 
a  közgyűlés élénk érdeklődése m ellett.

U tána N itschínger János pápai k a rtá rs  a K api— P app-fé le  olvasó- 
és tankönyvek revizió járói ta r to tt igen tarta lm as, tanulságos e lőadást, 
m elyért a közgyűlés hálás köszönetét tolm ácsolta.

Ezen tárgynál a következő hatá ro za to t hozta:
1. A  könyvek m ostani m agas ára  okvetlen, leszállítandó  lesz a 

legm inim álisabb összegre, m ert csak így lehetséges a még most 
nagy szám m al rak tá ro n  lévő V.—V I. osztályos, nagyon is hibás ta n 
könyveket a p iacra  dobni, azokon tú ladni, hogy így a k iadóh ivatalt 
is érzékeny veszteség ne érje, m ert csakis így helyezhető el a ta n 
könyv, m áskép nem.

2 . H atározatílag  k im ondja a közgyűlés s erre  az eigyházker., v a 
lam int az egyet. tan.-egyesületi közgyűlést is nyom atékosan felhívja, 
hogy a revíziónál ne egy-egy em ber á lta l m egírt cikk legyen elfo
gadva, hanem  egy, a kiváló, kipróbált, jó tanítókból összeállíto tt ta n 
könyvszerkesztő- és b íráló  b izottság á lta l a laposan  m egrostált és rö 
viden m egfogalm azott, valam int töm ören összeállíto tt tankönyv szö
vege kerü ljön  a tanulók kezébe.

3. U gyancsak N itschínger k a rtá rs  az esperes úr fe lhata lm azásá
ból a következő címen: „ Jav as la t az elemi iskolai ok tatás eredm énye
sebbé té te lé re “ o lvasott fel egy értekezést, m ely végeredm ényben azt 
célozza, hogy az elemi iskolából kikerülő  gyerm ekek az ifjúsági-, 
leventeegyesületi-, leányegyleti önképzésre, á lta láb an  egyházias és 
vallásos ku ltú rm unkára  alkalm asabb és felkészültebb alakban  k e rü l
jenek ki az iskolából. M inthogy a tervezet kétségtelenül bebizonyítja, 
hogy m inden anyagi áldozatok és tanerő  szaporítása  nélkül, csupán 
alkalm asabb tanórabeosztással és a m eddő ism étlőiskolai ok tatás tö r-
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vényes úton való  beszüntetésével valóban sikerrel hétosztályú elemi 
iskola szervezhető, a tan.-egyes, közgyűlés kéri az egyházm egyét a  
következő javasla t fe lterjesztésére:

1 . A  korm ány az ism étlőiskolát törvényes úton szüntesse meg.
2 . A  m indennapi tankötelezettség  terjesztessék  ki a 13. életév 

végéig,
3. A  falusi iparos tanoncck ta tás a tervezetben fekvő elvek figye

lem bevételével rendeztessék.
4. A  hétosztályú  elemi iskola ott, ahol ennek figyelembe vehető 

akadá lya  tényleg nincs, m ár az 1930—31. iskolai évben szerveztessék 
meg.

5. Ehhez m érten  az ifjúsági egyesületi m űvelést az egyház és az 
állam  szervezze ú jjá .

6 . A  tervezetben  bebizonyított tényekre való tek in tette l a kor
m ány készíttessen  ren d e le te t az elemi iskolai bizonyítványok, vagy 
az azok m egszerzésében fennforgóit akadályokról szóló bizonyítvá
nyok rendszeres szám onkéréséről, ami a beiskcláztatási nehézségek 
m egszüntetése céljából hatóságok, intézm ények, egyesületek és m un
kaadók részéről tö rténnék  a jövőben.

Tüskésné Z atkalik  E rzsébet bakonycsernyei tanítónő és G álos 
G yula veszprém i ig, tanító  25 éves tanítói jubileum át ünnepelte az 
egyesületi közgyűlés, m indkettő  részére kérve a M indenható m eg
segítő kegyelm ét.

A  tárgysorozat következő pon tjában  az ú jonnan választo tt és kö
rünkbe jö tt k a rtá rsak  üdvözlése következett, m ajd azok neveinek fel
sorolása, kik állom áshelyeiket vá ltoz ta tták . A  bakonycsernyei ö tö
dik tanítói á llás és a veszprém varsányi új m ásodik tan ító i á llá s  
beállításá t a m inisztérium  részéről a legnagyobb szívbéli örömmel 
vette a közgyűlés.

Somogyi János olvasta fel ezután az egyetem es tanítógyűlésről 
szóló re fe rád á já t.

A  pénztáros jelentésének m eghallgatása után, m ajd  a jövő évi 
közgyűlésünkre a m unkahozók felhívása u tán  az indítványokra k e 
rü lt a sor. Indítvány azonban nem té te te tt. Mégis az indítványok 
so rán  K áldy  k a rtá rs  felháborodásának ado tt kifejezést, hogy 
csak nem helyes, hogy akinek agyából leges-legelőször k ipa ttan t az 
üdülőház ügye, vagyis Szende Ernő lajoskom árom i tag társunk  az 
üdülőházban úgyszólván senki.

K öveteli a tanítóegyesületi közgyűlés, hogy Szende E rnő k a r tá r 
sunk az üdülőház intéző tag ja  legyen.

M ajd  Szutter Dániel egyesületi elnök, hasonlóképen K áldy  J ó 
zsef a bakonyvidéki kör alelnöke, be je len te tték  a következő egyesü
leti gyűlésen való elnöki tisztségükről szóló lem ondásukat.

Ennek m egtörténte u tán  a „M agyar H iszekegy“ buzgó elím ádko- 
zásával a tanítóegyesületi közgyűlés véget ért,

Jákfai Gömbös Sándor, tanítóegy. főjegyző,

V
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A  Hegyaljai ág. hitu. euang. Egyházmegye Tanítóegyesülete U j- 
csanáloscn ta r to tta  június 12-én évi rendes közgyűlését Záhony 
Dezső diósgyőri igazgató-tanító, egyesületi elnök elnöklete a la tt. M eg
jelentek  a közgyűlésen Platthy Mihály gazdasági főtanácsos, egyház- 
megyei m ásodfelügyelő és Tóth József tanügyi esperes, tb, esperes és 
többen a lelkészi karból. K özgyűlést megelőzőleg a tan ítóság  és a 
vendégek az U r szent vacsorájához járu ltak , m elyet Tavassy Zoltán 
helyi lelkész szo lgálta to tt ki, A  közgyűlést, m ely mindvégig em elke
dett szellem ben folyt, Záhony D. elnök egyház- és hazaszeretettő l 
izzó, m unkára és a testvéri ö sszetartás érzésének ápo lására  buzdító, 
m élyen szántó beszéddel ny ito tta  meg. Az elem i iskola I Í I—IV, 
osztályában a káté  köréből az ünnepekről Vietórisz László diósgyőr- 
vasgyári hitoktató-lelkész ta r to tt m in tatan ítást, am elyet nívós m egbe
szélés követett, A  nagy hozzáértéssel le fo ly ta to tt és jól sikerült 
m in ta tan ítást a gyűlés tag jai érdeklődéssel és figyelemmel h allga tták  
végig. Az új tan terv  á lta l e lő írt elemi iskolai ra jz tan ítá sró l Poppe 
Béla tá llyaí igazgató-tanító  ta r to tt m esteri módon fe lép íte tt és ügye
sen illu sz trá lt előadást, m elynek az egyházkerületi tanítóegyesületben 
leendő m egism étlésére kérte  fel a közgyűlés. Nikolaidesz Gyula 
helyi kán to rtan ító  az elemi iskolai rend- és fegyelem kérdésérő l ta r 
to tt alakilag  és ta rta lm ilag  egyform án értékes előadást. Az e lőadók
nak a közgyűlés hálás elism erését nyilváníto tta . A z elnöki je len tése
ket a közgyűlés tudom ásul vette. A  tisz tú jítás során elnök újból 
Záhony Dezső lett, pénztáros Poppe Béla tá lyai, jegyző Ihász Sándor 
sajókazai kán tortan ító , K ih ird e tte te tt az egyházkerületi tan ítóegyesü
let pá lyatétele: ,,Az iskola az ev, ön tudat szo lgála tában“, m elynek 
benyújtási h a tá rn ap ja  augusztus 15-ike. Közgyűlés u tán  közebéd volt, 
am elyen számos köszöntő hangzott el, A  közgyűlés tag ja i m elegen 
ünnepelték az egyházmegye m egjelent képviselőit és Kerényi Márton 
nyug. miskolci tan ító t és a vendéglátó egyházat, valam int a ref. egy
ház képviselőit.

*

A Somogyi ev. Tanítóegyesület 1930. évi június hó 17-én N agy
kanizsán ta r to tta  meg rendes tavaszi közgyűlését,

Németh István ügyvezető alel,nők sa jn á la tta l em lékezett meg 
Hajas Gyula szere te tt elnökük eltávozásáról, aki F a rá d ra  v á lasz ta to tt 
meg a tanév  folyam án kán to rtan ítónak . A z egyesület Hajas Gyula 
eltávozott, szere te tt volt elnökének érdem es elnöki m unkásságát jegy
zőkönyvileg örökítette  meg és ére tte  jegyzőkönyvi köszönetét szavaz.

F elo lvasta to tt az őszi gyűlés jegyzőkönyve. E lfogad ta to tt s en 
nek kapcsán az őszi gyűlésről tö rtén t távo lm aradását igazolta Balá- 
zsovits Gyula, Hildebrand Elek ka rtá rs ,

Németh István ügyv. alelnök felhívja a gyűlést a tisz tú jítás meg- 
ejtésére, mivel az egyesület tisz tikarának  6 éves m egbízatása le já rt. 
Az egyesület egyhangúlag m egválasztja  elnöknek Németh Istvánt, 
alelnöknek Balikó Józsefet,  főjegyzővé Héricz Jenőt, jegyzővé Miszel 
Ferencet, pénztárosnak  Sebestyén Sándort, ellenőrnek Szentiványi 
Sándort.
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Elnök azután  m egem lékezik a dicső augsburgi birodalm i gyűlés 
400 éves évfordulójáról, am elynek ö röm nap ját f. évi június hó 25-én 
ünnepeljük . Mi ev. tanítók, lelki szem einkkel a 400 éves m últba visz- 
szatekíntve, bám ulatta l és hódo la tta l állunk meg a dicső hithősök, b á 
tor h itvallók fellépése e lő tt s az ő szik laszilárd  evangélíomi h itüket 
erősítjük  szíveinkben s visszük be iskolába, tem plom ba, közéleti szei- 
replésünkbe. Ezzel áldozunk legszebben az augsburgi hitvallók, dicső 
hitelődeink em lékezetének.

R észvéttel em lékezik meg Héricz Zsigmond szőkedencsi k a rtá rs  
sa jnála to s balesetérő l, aki — m int a gyűlés folyam án tudom ásunkra 
ju to tt —  tegnap este m egérkezett már, hogy nyugalom bavonulása előtt 
még egyszer m egjelenjen  gyűlésünkön s az autóbuszból oly szeren
csétlenül szállo tt ki, hogy elcsúszva, lábtöréssel a  helybeli kórházba 
kerü lt; valam int Teke Lajos iharcsberényi kartársró l, akit egy jég
vihar s felhőszakadás nehány hete úton ért s most súlyos m ellhártya- 
gyulladásban  otthon betegen fekszik. (Időközben, mint sa jn á la tta l é r
tesültünk, m eghalt. Szerk.)

M egem lékezik végül a trianoni határon  tú l levő Mikler Győző lég- 
rád i k a rtá rsró l és lerój ja a megemlékezés, kegyelet adó já t Horváth 
Mihály hősi halált h a lt volt gyékényesi k a rtá rs  emléke iránt.

A  közgyűlés egyhangú ha tá ro za tta l Fuchs Pál barcsi ka rtá rsa t 
a já n lja  a Z sedényi-d íjra  és ugyancsak őt küldi ki az egyházmegyei 
gyűlésre is.

A  f. évi egyházkerületi gyűlésre kíküldendő tanítóképviselők 
m egválasztásánál Káldy József  veszprém varsányi és Kovács Sándor 
felsődörgicsei igazgató-tan ítókra ad ja  jelenlevő 13— 13 tag jának  egy
hangú szavazatát. Az egyesület határozza, hogy kérelem m el fordul 
az egyházm egyei közgyűléshez aziránt, hogy Németh István tan ító 
egyesületi elnök küldettessék  ki tanítóképviselőül az egyh. kér, gyű
lésre.

Miszel Ferenc gyékényesi k a rtá rs  indítványozza, hogy kerestes
sék meg az egyházm egyei közgyűlés a szükséges lépések m egtételére 
a tekin tetben, hogy az ev. felekezeti tanítói állások betöltésénél m eg
h irde te tt pályázatokból a tan ító i állás tek in télyét mélyen sértő k ité 
telek  (pl. kommun a la tti m agatartás igazolása és a m últ században 
még szokásban volt term ényben! járandóságok, pl. faggyú) mellc'z- 
tessenek, illetve a gyakorlatból kim ent járandóságok pénzben é rté 
keltessenek.

Az egyesület az indítványt egyhangúlag m agáévá teszi s az ille 
tékes egyházi felsőbbség elé te rjesz ten i határozza.

*

A  Győri ág. hitv. evang. Egyházmegye Tanítóegyesület 1930. évi 
június hó 14-én G yőrött ta r to tta  közgyűlését,

A  tem plom ban ta rto tt isten tisztelet u tán , m elyen Turóczy Zoltán 
győri lelkész a Szentírás a lap ján  a tanítói m unka célkitűzéséről, meg
becsüléséről és öröm eiről m ondott nagyhatású  beszédet és áh íta tta l 
te ljes im ádságot — a közgyűlés tag ja i a Szeretetház nagyterm ébe vo
nultak . E lnök szívélyes szavakkal üdvözölte a m egjelenteket, köztük
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külön is nagyegyházasi Mikiás M ihály  győri gyülekezeti felügyelőt 
és Turóczy Zoltán  lelkészt, m ajd  a közgyűlést m egnyitva, k ije lö lte  
a  jegyzőkönyvhitelesítőket,

Nagyegyházasi Mikiás Mihály  köszönetét m ond az üdvözlésért. 
A  tan ító i m unkát különös érdeklődéssel k ísérte  mindig, a közgyűlés 
e lő tt is kifejezést ad a tan ító i k a r irán t é rze tt nagyrabecsülésének.

Szarka Ferenc  felpéci tan ító  ta r to tt gyakorlati tan ítá s t a Felpéc- 
ről ez alkalom ra felhozott I. osztályú növendékeivel. Tétele: szorzás 
a nyolcas körben. T an ításának  melegsége, ügyes m ódszeressége és 
kis tan ítványainak  közvetlensége és ügyessége nagy te tszést a ra to tt.

Magyar István  elnök terjesz ti elő évi jelentését. Bevezető sza
vaiban a következőket m ondja: Ú jból egy befejezett tanév  h a tá rk ö 
véhez értünk. Ilyenkor jóleső érzéssel tek in tünk  vissza a küzdelm es, 
fáradságteli, de eredm ényes m unkára. T radicionális kötelességet te l
jesít az evangélikus tan ító  akkor, m időn szere te tt egyháza és h azá ja  
érdekében odaadó buzgalom m al és hűséggel végzi építő m unkáját. 
És hogy ezt el is végezte, bizonyság a rra  azok az elism erő k ije len té 
sek, m elyek az egyházm egyei iskolavizsgáló bizottságok elnökétől" 
eredtek . A  kívánnivalók m inim álisak és biztos a rem ényünk, hogy a 
szóvátett kevés hiány is orvosolva lesz. Az evangélikus ön tudat lehe
tetlen , hogy fel ne ébred jen  m indnyájunk  lelkében éppen most, m i
dőn visszatekintve egyházunk 400 éves m últjára , a hithősök, kik ren 
d íthetetlen  bátorsággal, életük feláldozásával á llnak  elő ttünk p é ld a 
képpen — fel ne rázzák  lelkünket. E lszáll gondolatunk hozzájuk s 
halljuk  felénk zúgni a dörgő igazságot s a bizcnyságtevésnek szóza
tá t: ,,I tt állok, m ásként nem  tehetek . Isten  engem úgy segéljen!“ 
Á gcstában a fejedelm ek lelkes ny ila tkozatait: Fejedelm i kalpagom  
és herm elinem  nem ér nekem  annyit, —< m ondja János v á lasz tó fe je
delem  —  m int a Jézus keresztje , m ert azok csak a világra szólnak, 
ez pedig elkísér a m ennyei h azáb a“ . ,,Sok bá to r lépést tettem  m ár 
m ások érdekében, m iért ne nyergelnérn fel lovam at, ha a szükség 
úgy hozza m agával, U ram  és M egváltóm : a Jézus K risztus dicsősé
gére, m iért ne tenném  kockára testem  a mennyei élet herv ad h a ta tlan  
k o ro n á jáé rt!“ -—■ dörög felénk az anhalti fejedelem  szava. N agy hő
sök ők és hősi te tte t végeztek, mikor rangot, jólétet, sőt é le te t á ldoz
tak  hitvallásunk igazságáért. Legyenek ők á ldo ttak . Lelkűk s p é ld á 
juk ihlesse meg a szívünket!

Je len tésének  további részében beszám ol a kán to rtan ítók  ügyének 
rendezése érdekében  te tt lépésekről. Ezzel kapcsolatiban in d ítv á
nyozza, hogy Krug Lajos orsz. tan ítóegyesüleíi elnöknek és Griesz- 
haber E. Henrik  tolnam egyeí tanítóegyesületi elnöknek —  a k án to r
tan ítók  ügyében k ife jte tt fáradozásukért — fejezze ki a közgyűlés 
köszönetét. (A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel m agáévá teszi az 
indítványt.)

A  győri Á ltalános Tanítóegyesület á lta l h ird e te tt pedagógiai p á 
lyázatban  (H elyesírás tan ítá sa  az elemi iskolában) az első d íja t Don
ner Samu, a győrrévfaluí áll, iskolánál m űködő eivang. kartársunk , a 
m ásodik d íja t pedig Kuszák István  győri ev, tanító , egyesületünk fő
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jegyzője nyerte el. A  közgyűlés nevében elnök üdvözli a p á ly ad íj
nyerteseket.

E lnök felhívja a k a rtá rsak a t az Ü dülőház tám ogatására.
Je len ti továbbá, hogy a Győri T anítók-H áza ügye is közeledik 

a m egvalósulás felé. M egem lékezik Niederland Vilmos  győri k a r tá r 
sunkról, aki a T, H. Egyesületben odaadó, eredm ényes m unkát végez.

Foglalkozott az egyesület esperes 534/929—30. sz. a la tti körleve
lével. A z iskolai be íra tási d íjak  tervszerű  felhasználása céljából szük
séges volna elsősorban, hogy a gyülekezetek a beíratási d íjakat ne 
használják  fel szükségleteik fedezésére, hanem  te ljes egészében u ta l
ják ki a könyvtár gyarap ítására . A  megfelelő művek, elsősorban egy
házunk k iadványainak beszerzése céljából, csoportos összeállítás volna 
szükséges a beszerzendő és a beszerezhető m űvekről. (,,K oszorú“ so
rozatok, am elyek egyik legkedvesebb olvasm ánya népünknek. Luther 
T árs. kiadványa, K api püspök ú r Öméltósága szerkesztésében, W e- 
lisch k iadásában  m egjelent sorozat.)

Demetrovits Mária győri tanítónő ,,Em lékeim  tanítói életem ből“ 
címen olvasott fel, m indvégig nagy érdeklődéssel ha llga to tt é r tek e 
zést, m elyben m egkapó élm ények elm ondásával vezette  el a ha llga tó 
ságot a gyerm ekiélek csodálatos lab irin tusának  a rra  a terü letére, ahol 
a különféle kísértések m ár gyakran nyítogatják  a nagy bűnök a jta - 
ja it a gyerm eklelkekben. Felo lvasása m ély h atást k e lte tt ha llga tó 
sága lelkében, Psychológíai megfigyelései folytán a gyermeki lélek 
m élyén kutató  nevelő értékes gyöngyszem eket hozott felszínre s 
tá rta  hallgatósága elé, A  szeretet, a gyengédség, a szívjóság, a ne
velői következetesség, a kellő szigorúság m int eszközök a nevelésben, 
felhozott tö rténetkék  a lak jában  nyertek  kellő m egvilágítást, A  m ind
végig nagy figyelemmel hallga to tt e lőadást viharos tapssal ju talm azta  
a hallgatóság.

K uszák István  egys. főjegyző terjesz ti elő a választm ány jegy
zőkönyvét. A  közgyűlés az egyesület pénztárában  m utatkozó 40 P 
felesleget P é te rffy  em lékplakettre, a  megyei Á lt. Tanítóegyesület 
p énztárába  u ta lja  át. A  ,,Hősök E m lékalap ítvány“ k iadható  jövedel
mét Pödör Sándor  hősi h a lá lt ha lt k a rtá rs  árváinak ítélte oda a köz
gyűlés.

Egyházkerületi közgyűlésre tanítóképviselők választásával k ap 
csolatban, a közgyűlés, a m aga 35 szavazatát K áldy  Józse f  veszprém - 
varsányi és Kovács Józse f  alsódörgicsei k a rtá rsak ra  ad ja .

Horváth Sándor  pénztáros te rjesz ti elő nagy gonddal összeállíto tt 
pénztári-szám adását. A  lelkiism eretes pénztárkezelésért az egyesü
let közgyűlése köszönetét mond.

1931. évi közgyűlésre gyakorlati tan ítá sra  Horváth Károly  bezi, 
elm életi m unkára W eitler János  győri k artá rsak  kére ttek  fel.

A  közgyűlés örömmel üdvözli és szeretettel fogadja az egyesület 
kebelébe m int új tagokat: Csizmadia Ferenc  kisbaráthegyi, Takács 
Zoltán és Seebach András  lébénvi, Bokányi Jenő  bőnyrétalapi, B a
logh Ferenc  lovászpatonai, Varga Józse f  győrszabadhegyi és Szabó  
Lajos mérgesi k a rtá rsak a t.

A  közgyűlés a Himnusz eléneklésével véget ért.
*
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Jegyzőkönyv
Felvéve Bcnyhádon, 1930. évi június hó 24-én, a „Tolna-Baranya-  

Somogyi evang. Tanítóegyesület1,1, rendes közgyűléséből.
I. Je len  volt: Grieszhaber Endre Henrik  egyesületi elnökön 

kivid 6 8  egyesületi tag és sok vendég.
II. A  rendes közgyűlést az egyházm egyei Lelkészegyesület és 

T anítóegyesület közös értekezlete  vezette  be, m ely alkalom m al a 
m egjelentek előzetes isten tisztelet keretében Schöll Lajos  főesperes 
kezéből az Úri szent vacsorát vették,

A közös értekezlete t a Lelkészegyesület részéről Fábián Imre, 
sárszentlőrincí lelkész, mint annak elnöke n y ito tta  meg, szívhez szóló 
lelkes beszéddel, m elyben m egem lékezett az Á gostai H itvallás 400 
éves fordulójáról és a trianoni gyász 1 0  éves forduló járó l, a je len 
lévőket egyház és hazaszere te tre  buzdítva,

A  Tanítóegyesület részérő l Grieszhaber E. Henrik  ny ito tta  meg 
az ülést, m egem lékezvén M agyarország K orm ányzójának 10 éves or- 
száglása gyönyörű eredm ényeiről, m elyek m indenütt tapasz ta lha tók  
és am a önzetlen m unkásságáról, m ely á lta l m egm entette nem zetün
ket a végső pusztú lástó l, v isszaadta  bizalm unkat és egy új nem zeti 
életnek szík laszilárd  a lap ja it rak ta  le.

Schöll Lajos egyházm egyei főesperes részletesen ism erteti a m ás
napi rendes egyházm egyei közgyűlés ünnepi so rrendjét, m ely u tán  a 
közös értekezlet bő részletességgel tá rg y a lta  le az ifjúsági egyesü
leteknek megszervezési lehetőségeit és e lhatározta, hogy m indenütt 
meg fogja a lak ítan i a lehető legrövidebb időn belül az ifjúsági egye
sületeket, egyben pedig az eszme p ropagálása  céljából alkalm as k ö r
zeti központokban ifjúsági konferenciákat fog rendezni.

E lha tá roz ta  továbbá az együttes közgyűlés azt is, hogy a jövő
ben a szükséghez és lehetőséghez m érten két-hárcm  évenként az egy
házmegyei tisztviselők, tanítók, lelkészek és felügyelők részére na- 
gyobbszabású konferenciát fog rendezni, m elynek cé lja  egyrészt a 
résztvevők lelki elm élyedése, m ásrészt pedig egyházi és iskolai é le
tünknek intenzivebbé tétele, A  kérdésnek  m egtárgyalása és kivitele 
az egyházm egyei és a két egyesület elnökségére bízato tt.

Grieszhaber E. Henrik  tan ítóegyesületi elnök m inden tek in tetben  
b iztosítja  a lelkészeket a tanítóságnak odaadó tám ogatásáról, am eny- 
nyíre az t ideje és tehetsége megengedi, annál is inkább, m ert az if jú 
ságnak nevelési problém ájával a tanítóegyesület m aga is állandóan  
a legbehatóbban foglalkozik, am it bizonyít azon körülm ény is, hogy 
mai közgyűlése is felvette tá rgysorozatába ezt a tém át Gáspár Józse f  
e lőadásában ,,Ifjúságunk nevelése“ címen.

III. A  folytatólagos külön közgyűlés a P ro testáns-K örben  volt, 
ahol elnök szívélyes szavakkal köszöntötte a m egjelent összes vendé
geket, elsősorban egyházm egyénk közszeretetben álló tanügyi espe
resét: Müller Róbertét, ki az a lá ja  rende lt tan ítóságnak  nem rideg 
b írá ja , hanem  m indenkoron szerető, m egértő és m indenben vele érző, 
jóságos lelkületű  aty ja , am iért a tan ítóság  rajongó szeretető és h ű 
sége övezi nemes szem élyét. Üdvözli m eleg szeretettel egyházm e
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gyénk kiváló főesperesét és m ásodfelügyelőjét, kik szintén számos 
tan u je lé t ad ták  eddig annak, hogy a  tanítóságnak őszinte, lelkes ba- 
rá tja i. Üdvözli a király i tanfelügyelőség m egbízottját: Reitzi Péter 
titkárt, továbbá a bonyhádi egyházközség nem esen érző, agilis fe lü
gyelőjét, Rózsa Sándort, és a bonyhádi reálfögim názium  jelen lévő 
tan á ra it: Gömbös Miklós  és Tomka Gusztáv  u rakat.

IV. A z elnöki jelentés elsőben is az Ágostai H itvallás 400 éves 
jubileum áról em lékezik meg, kiem elvén annak rendkívüli nagy fon
tosságát evang. egyházunk m últja  és jövője szem pontjából. Ezzel 
kapcso latban  az egyházm egyei Tanítóegyesület közgyűlései hálás ke
gyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében azon lelkes és hithű apostolok 
em lékét, kik annak idején  önzetlenül, m inden csepp vérükkel á ldoz
tak  evang. hitünk o ltárán  és akiknek köszönhetjük m agát az Ágostai 
H itvallást is. Teszi pedig ezt azon szent fogadalom m al, hogy az egye
sü let m inden egyes tag ja  hitvalló, bátor elődeihez híven m inden vé
szen és akadályon át k ita rt evang. A nyaszentegyházunk és annak ta 
nai m ellett. Igaz keresztyéni béketűréssel és testvéri szeretettel k í
ván ja  tiszteletben  ta rtan i m inden m ás felekezet vallásos meggyőző
dését, a m agáét azonban bántani, avagy sérteni soha nem engedi.

2 . U gyancsak hálás szeretettel és hódolatte ljes tisztelette l örö
kíti meg jegyzőkönyvében vitéz nagybányai Horthy Miklós  korm ány
zói m űködésének 1 0  éves jubileum át és azon érdem eket, am elyeket 
szerze tt azáltal, hogy m indazt, am i drága és kedves volt neki: pé ldát 
nyújtó  családi életét, boldogságát, ősi kúriá jának  csendben elvonuló 
tevékenységét, k irályának  és hazájának  szentelt nagyszerű m unkás
sága u tán  m éltán k ijáró  nyugalm át mind le te tte  a haza o ltá rá ra  azért, 
hogy M agyarországot a végső pusztu lástó l megmentse és a feltám a
dásnak  nagy m unkáját elvégezze.

3. A  m inden halandók ú tja in  elköltözött az élők sorából: idősebb 
Becht Béla, nyugalm azott bennyai levíta-kántortanító , egyesületünk
nek egyik régi, lelkes tag ja  és Róth Kálmán, nyugalm azott u ra iu jfa 
lui igazgató-tanító, egyházkerületi T anítóegyesületünknek alelnöke, az 
igazi evang. tanító  m intaképe, a pu ritán  jellem.

M indkét tan ító testvérünk  em lékét hálás kegyelettel örökíti meg 
a közgyűlés mai jegyzőkönyvében és em lékének áldoz egy néma, csen
des felállással.

4. Nyugalom ba vonult Mendöl Ede, sárszentlőrinci kántortanító , 
egyházm egyei Tanítóegyesületünknek éveken át veit elnöke és kiváló 
tagja. A  közgyűlés hálás érzelm ekkel gondol vissza m indazon szo l
gálatokra, am elyeket Mendöl Ede, egyesületünk volt elnöke úgy az 
egyesület, m int pedig annak tagjai érdekében önzetlenül te tt és ezért 
érdem eit nem csak m egörökíti mai közgyűlései jegyzőkönyvében, h a 
nem  különös elism erése és szeretete jeléül, érdem einek elism erése m el
le tt m egválasztja  egyesületünk tiszteletbeli tagjai sorába és megbízza 
elnököt azzal, hogy részére  díszoklevelet készíttessen és azt a lk a l
m as form ában á tad ja .

5. Dr. Kapi Béla, egyházkerületünk nagynevű főpásztora az ev. 
tanügy és egyháztársadalom  terén  k ife jte tt kiválóan eredm ényes m un
kásságáért az igazgatói címmel kitüntette! Hildebrand Miksa  izményi
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és Hoffmann Samu  kapcsszekcsői kán to rtan ítókat, kiket a közgyű
lés őszinte örömmel és igaz szeretettel ezúton is üdvözöl.

6 . Werstroh K o m á d  ecsényi evang. kán to rtan ító  bensőséges ün 
neplésben részesült gyülekezete részéről szolgálatának 25 éves fo r
dulóján, am it a közgyűlés őszinte örömmel vesz tudom ásul és a maga 
részérő l is a jó Istennek gazdag á ld ásá t k ívánja a lelkiism eretes és 
hűséges m unkatársnak, ki éveken á t a B alatonvidéki T anító i K ör ügy
buzgó elnöke is volt.

7. Rein Sarolta  Györkönyben, Conrád Emilia  N agyhajm áson, 
Bors Jolán  Tarróson, W eisz János  K ism ányokon, Hild Henrik  Csikós- 
töttösön és Lőrinc György  Tabon nyert a lkalm azást és m int ilyenek 
egyesületünknek új tagjai, k iket a közgyűlés meleg szere te tte l üdvö
zöl azon szívbeli óhajjal, a jó Isten tegye á ld o ttá  és gyüm ölcsözővé 
m unkájukat az új állom áshelyükön.

8 . S zeretette l és igaz örömmel köszönti a  közgyűlés H atz Józse f  
borjádi, Máthis István  pálfai, Schäfer M ihály  kistorm ásí és Já n y  J á 
nos szabadii k a rtá rsak a t azon alkalom ból, hogy a V. K. M. őket a VII.. 
fizetési osztályba kinevezte.

9. Igaz örömmel veszi tudom ásul a közgyűlés, hogy a Lelkész- 
egyesület elnökévé Fábián Imre  sárszentlőrinci lelkészt választo tta , 
kit a maga részéről ezú tta l is m unkatársi és h ittestvéri szeretettel 
köszönt azzal, hogy ta rtsa  meg továbbra is a tanítóságot am a jóin
dulatában  és tám ogatásában, m elyet eddig is gyakran volt alkalm a 
tapasz ta lha tn i azoknak, kikkel szorosabb m unkatársi viszonyban állo tt.

1 0 . Lelkes örömmel vesz tudom ást a közgyűlés arró l, hogy egy
házm egyénk közbeesülésben álló kiváló ügyésze: dr. Grosch Józse f  
idén tö ltö tte  be egyházi szolgálata 25, évét és ezért ilyen úton és 
ilyen form ában is meleg szere te tte l köszönti a tanítóságnak őszinte 
b ará tjá t, azon hő im ádsággal, a M indenható ta r tsa  meg továbbra is 
jó erőben és egészségben, hogy még soká szolgálhassa önzetlenül hőn 
szere te tt evang. egyházát és po rbasú jto tt hazá já t.

1 1 . F ájdalom m al veszi tudom ásul a közgyűlés, hogy anyagi ügye
ink még mindig nem rendeződtek az igazság szerint. Az értékegysé
get még m ost sem szá llíto tta  le a hatóság dacára  annak, hogy m ár két 
év ó ta a term ényárak  olyan katasz tro fá lisan  estek, az á ra rán y  olyan 
lényeges elto lódást m utat, hogy sok term ényes tan ító  tek in télyes tőke
veszteséget szenved és nincsen meg a törvényben e lő írt minimuma 
azért a sokoldalú m unkáért, am ellyel nem csak az iskolában, hanem  
azonkívül is szolgálja az egyházat. A z eddig ért veszteségnek pó t
lásáról a term ényes tanítóság nem m ondhat le és továbbra is köve
telni fogja a kultuszkorm ánytól, hogy visszam enőleg kárpóto ltassék . 
Éppen ezért az egyházm egyei tanítóegyesület tisz te le tte l m egkeresi 
az illetékes egyházi hatóságot és a szövetséget, intézzen ú jabb erélyes 
m ozgalm at a V. K, M .-nél aziránt, hogy

a) 1928. évi július hó 1 -től értékegységként 5 P, 1929. évi július 
hó 1 -től pedig értékegységként 1 0  P té rítés u talványoztassék  m inden 
é rdeke lt tan ító  szám ára.

b) 1930, évi július hó 1-től kezdve az értékegység m inden évben 
a július— augusztus havi és vidéki á tlagárak  a lap ján  újból á llap íttas-
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sék meg, tek in te tte l arra , hogy az értékegység m egállapításakor figye
lem be vett á rak  közötti a rán y  azóta lényegesen m egváltozott és tek in
te tte l a rra , hogy a legtöbb term ényes tanító  évi utólagos részletben 
ezekben a hónapokban k ap ja  ki a  fizetését és akkor is kénytelen a 
term ényeit eladni,

c) 1931. évi január hó 1-től szám ítva a tanítói, levitái és kántori 
javadalom  egy megfelelő, m éltányos százalék szerint különíttessék el 
egym ástól és az így fennm aradt tanítói javadalom  egészíttessék ki a 
m egfelelő törvényes minim um ra.

d) V onja vissza erre  vonatkozó 8 6 -i/5 1930. sz. azon rendeletét, 
m ellyel egyházi hatóságunk előzetes hozzájáru lása nélkül az iskola- 
fenn tartó  gyülekezetek évi hozzá já ru lást % -ként 1.25 P-ről 1.40 P -re  
em elte f. évi július hó 1 -től szám ítva, m ely intézkedésével az egyhá
zakat több helyen súlyos anyagi zavarba, a lelkészeket és tan ítóka t 
pedig a  legkellem etlenebb helyzetbe hozta.

e) T ekin tette l a rra , hogy evangélikus egyházközségeink a h ité le t 
nagy h á trán y ára  a rány ta lanú l meg vannak terhelve, tisztelette l kéri 
illetékes egyházi hatóságunkat a rra , hogy az 1848. évi XX, t. c, te ljes 
vég rehajtását a korm ánynál á llandóan  a legerélyesebben szorgalm azza,

12, A z elnöki jelentéssel kapcsolatban Spisszúk Henrik Lulla  
pusztai tan ítónak  azon fáradozásáért és önzetlenségéért, am ellyel a 
k ar társaknak  különféle énekkari lapokat bocsát rendelkezésre, jegy
zőkönyvi köszönetét szavaz és figyelmébe a já n lja  a tagoknak, hogy 
a készkiadások fedezésére ju ttassanak  valam ely  csekélyke összeget 
kartársunknak .

13. Figyelm ébe a ján lja  az elnöki jelentés ism ételten az iskola- 
v izsgálat alkalm ával k itö ltendő sta tisztikai íveknek pontos k itö ltését 
azért is, m ert a m últ évi egyetem es közgyűlés jegyzőkönyve szerint a 
pon ta tlanu l k itö ltö tt ívek visszaküldetnek és az illetékesek ren d b ír
sággal sú jta tnak .

A  közgyűlés a m indenre k iterjedő  elnöki jelentést tudom ásul 
véve, elnöknek fáradozásáért hálás köszönetét és elism erését fejezi ki.

V. Az egyházm egyei közgyűlésre az egyesület képviseletében 
egyhangúlag kiküldi Baier János  bonyhádi igazgatót.

Az egyházkerületi közgyűlésre pedig a zalai egyházmegyéből 
Kovács Sándor  felsődcrgicsei, a veszprém i egyházmegyéből pedig 
K áldy  Józse f  veszprém varsányi igazgató-tanítókra ad ja  egyhangúlag 
szavazatát.

VI. A  ,,Zsedényi“-féle a lap ítványra a m aga részéről a ján lja  
Korossy Lajos  ráckozári kán tortan ító t. Az egyesület rendelkezésére 
álló 5 pengő betegsegélyt, illetve gyógykezelési segélyt pedig k iad ja  
az évek óta gyógykezelésre szoruló Mészáros Pád, zsibriki kán to r
tanítónak.

V II. E lnök sa jn á la tta l közli, hogy úgy Osztie Béla, mint pedig 
dr. Slolmár László, kik a mai közgyűlésre el akartak  jönni, más irá 
nyú elfoglaltságuk m iatt nem jöhettek el és az így felvett előadások 
a jövő évben fognak pótoltatn i.
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V III. Gáspár Józse f  m äjosi kán to rtan ító  ily című m unkája  ^ If jú 
ságunk nevelése“ m ár a közös értekezleten  nyert részletes m egbe
szélést.

IX. Hoffmann Károly  e lőad ja  ,,Egyházi zenénk időszerű k é rd é 
sei“ című m unkáját, m elyben vázo lja  azt a visszás helyzetet, hogy 
m inden gyülekezetben sok szép énekünk más és más dallam  szerint 
énekeltetik  és igen sok éneket eredeti dallam ából te ljesen  kivetkőz- 
te tve  énekel a közönség. R ám utat annak a fontosságára, hogy egyes 
gyülekezetekben használatos korátok, m elyek azonban az új korál- 
könyvben nincsenek, éppen az egyöntetűség kedvéért összegyűjten- 
dők és pótfüzetként a korálkönyvhöz csatolandók. A z egyházi zene 
fejlesztésére  pedig időközönként kán to ri és énekkari tanfolyam ok 
volnának rendezendők.

A  közgyűlés előadónak élvezetes és tanulságos e lőadásáért jegy
zőkönyvi köszönetét szavaz azzal, hogy a m egvalósítható javasla t tá r 
gyában m ár tö rtén tek  in tézkedések, am ennyiben a  kerü leti közgyű
lés fe lterjesz tést in tézett a közhasználatban  előforduló, de a korál- 
könyvben jelenleg nem foglalt korálok összegyűjtése és pótfüzetben 
való k iadása tárgyában.

X. Knábel Vilmos  „T erm észetvédelem “ címen ta r t  előadást. R á 
m utat előadásában arra , hogy népünk sok helyen m ilyen vandalizm us
sal rongálja még mindig a különféle növényeket, különösen a fákat, 
ahelyett, hogy m inden ta lpa la tn y i helyet fákkal te lep ítené  be, m iáltal 
k iszám íthatatlan  hasznot hozna nem csak az egyesnek, hanem  a köz
nek is. Nem csak a növényeket, hanem az á lla to k a t sem kíméli, m ég 
azokat sem, am elyekről köztudom ású, hegy különösen a m ezőgazda
ságnak óriási hasznára  vannak. E lőszere te ttel ír t ja  népünk ap ra ja - 
n agy ja  az éneklők egész seregét, nem  gondolván arra , ha ezeket ü l
dözi, legjobb ba rá tja it, seg ítő társait dobja el m agától. P é ldákka l 
illusz trá lva  m utatja , hogy a növények és á lla tok  védelm ére keljen  
és azokat ne irtsa, hanem  ellenkezőleg gyám olítsa ahol csak teheti.

A  közgyűlés mindvégig feszült figyelemmel h a llga tta  az érdekes 
fejtegetést és m unkás előadónak fáradozásáért hálás szívvel mond 
ilyen form ában is köszönetét,

XI. Weil János  e lőadása a közgyűlés és az előadó beleegyezésé
vel —  tek in tette l az idő e lő reha lado ttságára  —  a  jövő évi közgyű
lésre m aradt,

X II. Schrantz Ottó  e lő terjeszti pénztárosi jelentését, m elyet e lő 
zőleg a választm ány is, m egvizsgálva elfogadásra  a ján lo tt azzal, hogy 
a pénztárosnak  a szokásos óvás fenn ta rtása  m ellett a felm entvényt 
m egadja,

A  tagd íjak  rendezésére vonatkozólag azonban a közgyűlés ism é
telten  m egadja a fe lhatalm azást elnöknek arra , hogy az ősz fo lya
mán a há tra lékoka t az alesperesi hivatal segítségével k ím életlenül 
ha jta ssa  be.

Az ide-oda vándorló  tagoknál előforduló veszteségek elkerülése 
végett e lhatározza a következőket:

a) M inden tan ító  o tt tartozik  tag d íja t fizetni, ahol azon évi ja-
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nuár hó 1 -én alkalm azásban  van, A  tagdíj egész évre esedékes és 
legkésőbben a közgyűlésig fizetendő le,

b) M ás egyesületből átlépő  tagok csak a különbözetet fizetik, 
ha egyesületünknek legalább három  hónapig tag ja i abban az évben.

c) O lyan tagok, kik más egyesületnek még nem voltak  tagjai és 
így tagsági d íja t sem fizettek sehol sem, egész évi tag d íja t ta rtoznak  
fizetni abban az esetben, ha legalább egy negyed évig tag ja i az egyei- 
sületnek.

Ezen pon tokat elfogadás végett fe lterjeszti a kerületi és országos 
evang. tanítóegyesület elé is, hogy az átlépő tagok tagsági díja  így 
rendeztessék.

X III, Az indítványok során elfogadtato tt elnöknek következő két 
indítványa:

a) A z egyházm egye te rü le tén  nyugalom ba vonuló tan ító -testvé
reknek tiszteletbeli tagokká való m egválasztása céljából elnök tegyen 
esetrő l-esetre  javasla to t a választm ány ú tján  a közgyűlésnek,

b) M egkeresi a Szövetség vezetőségét a rra  nézve, intézzen fel- 
te rjesz tést a V. K. M.-hez, hogy am ennyiben a pedagógiai szem iná
rium ok a jövőben is fenn tarta tnának , az állam  az egyházközségek 
m egterhelése nélkül gondoskodjék a megfelelő fuvar- és napidíjakról. 
U gyanilyen értelem ben m egkeresi a közgyűlés az egyházkerület! és 
országos evang. Tanítóegyesületnek ú tján  az egyházi hatóságokat is,

XIV. E lnök meleg szavak kíséretében fejezi ki az egyesület hálás 
köszönetét a vendéglátó bonyhádi evang. gyülekezetnek, annak no
bilis vezetőségének: Genersich Tivadar  lelkész és Rózsa Sándor  fel
ügyelőnek, továbbá a bonyhádi tan testü letnek , Baier J., Knábel V-, 
Schrantz O. és Kringné Becht  S.-nak, m ire a közgyűlés a Himnusz 
eléneklése után  bezárato tt.

Bcnyhád, 1930. június hó 24.

Gáspár Jó z se f , jegyző, Grieszhaber Endre Henrik, egy. elnök.
Schrantz Ottó, Kringné Becht Sarolta, hitelesítők.

Könyvismertetés.
Dr. Szelényi Ödön: A  neveléstan alapvonalai. Genius könyvkiadó  

r. t., Budapest, 1922. A  címül írt m unka m ár 1922-ben je len t meg. 
M indannak dacára  e kitűnő m unkáról folyóíratunkbann még nem  volt 
szó. Így  tehát tu lajdonképpen  m ulasztást pótolunk, m időn a p ro tes
táns tanügy e kiváló m űvelőjének, Lie. dr, Szelényi Ödönnek fenti 
művéről m egem lékezünk; ak tuálissá pedig teszi ism ertetésünket, hogy 
dr. Szelényi Ödön első m unkája éppen huszonöt évvel ezelő tt jelent 
meg. Dr. Szelényi Ödön régi, nagyérdem ű m unkása a pro testáns 
szellem ben vett filozófiai és pedagógiai irodalom nak s e téren  az 
eredeti gondolatokban bővelkedő, és eredeti forrástanulm ányokon 
nyugvó m unkák egész sorozatára  u talhatunk. Valóban e téren  az
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evangélikus egyház legterm ékenyebb m unkása. P á ly á já t m int k és
m árki gimnáziumi tan á r kezdte, s m ár mint ilyen lelkének vonzalm a 
a theológiai kérdések és az ezzel kapcsolatos világnézeti problém ák 
felé h a jto tta . Igazán szíve, lelkülete p redesz tiná lta  a r ra  a hivatásra, 
am elyet később meg is ta lá lt, am időn a pozsonyi evang, theológiai 
akadém ia tan á ráv á  válasz to tták  meg s m int ilyen a filozófiát és a 
pedagógiát ad ta  elő hallgatóinak. Eközben lelkésszé is av atta to tt, 
a bécsi theol. fakultáson pedig m egszerezte a licenciatusi fokot és a 
debreceni egyetem en a pedagógia m agán tanárává lett. Je len leg  mint 
nyugdíjas theol. tan á r él B udapesten , szerkeszti a kitűnő „P ro testáns 
Tanügyi Szem lét“ és tan ít az evang. leánykollégium ban, Eucken 
m ondja a „Der W ahrheitsgehalt der Religion“ c. kiváló, a lapvető  m ű
vében: „A kit a vallási problém a egyszer lelke m élyén megfogott, azt 
m ár nem engedi el , , . az nem cselekedhet m áskép, m inthogy e k é r
dést életének főkérdésévé tegye.“ (3. old.) T eljesen  igaza van. 
A m ióta Szelényitől még gimn, tan á r korában az in tézet értesítő jében 
a vallások ta tásró l ír t tanulm ánya m egjelent, azóta nem csak prot. szel
lemű folyóiratokban, lapokban, továbbá az A thenaeum ban, a M agyar 
Paedagógiában jelent meg sok dolgozata, de a következő könyvek is 
tanúskodnak  evangélikus lelkületűről, a theológiai, a bölcseleti és a 
neveléstudom ány szeretetérő l. Csak a következőket soroljuk  fel 
m unkái közül. E ltekintve „A  ném et U m laut hangtörvénye“ c. doktori 
értekezéséről, 1905-ben jelent meg első két m unkája: „Bevezetés 
G oethe F a u s tjá b a “, m ajd : „G oethe F a u s tja  és a keresztyénség“ . 
A zó ta  m egjelentek: Öngyilkosság és ethika. író i arcképek. A  filo
zófia alapfogalm ai (Stam pfel zsebkönyvtára), Je lenkori vallásos 
áram latok  a m odern irodalom ban. A  vallás he lyzete  a  je lenkor sze l
lemi életében. M indkettő: L uthertársaság.) A  p ro testáns paedagogia 
eszm éje. Böhm K áro ly  vallásfizológiája, E ckhard t m ester. M odern 
vallástudom ány. A  m agyar evang. iskolák tö rténete  a reform ációtól 
napjainkig. A  lélek életei. A  neveléstan  a lapvonalai és legvégén em 
lítem  1911-ben m egjelent és ju ta lm azo tt vallástan i könyvét: „Az 
evangéliomi keresztyénség világnézete. V III. oszt. szám ára", am ely 
könyvben egyúttal theológiai á llá sp o n tjá t is lá tju k  legjobban kifejtve 
és ez közvetítő á lláspon t a  liberális p ro testan tizm us és a pozitív th eo 
logia között, am ely m egértéssel van a szabadelvű theológíával is, ha 
nem is helyezkedik a könyv m inden tek in tetben  ennek á llá sp o n tjá ra .

Lapunk olvasói e lő tt sem ism eretlen  dr. Szelényi neve s e lap 
hasábjain  o lvashatták  egyik tarta lm as értekezését, mi pedig kívánjuk, 
hogy dr. Szelényi ajándékozzon meg bennünket még több p ro testáns 
szellem ű filozófiai és pedagógiai m unkával!

Ezzel pedig térjü n k  át dr. Szelényi címül ír t neveléstanára . 
Dr. Szelényi Ödön azon gondolkodók közé tartozik , akiknél lelki 
szükséglet tisztába jönni a lét kérdéseivel, foglalkozni vallási, filo
zófiai és pedagógiai problém ákkal. N eveléstana is ezt igazolja. A  
nevelés és ok tatás m inden kérdésére  és m inden m odern p rob lém ájára  
k iterjeszkedők és d acára  csak — b ár sűrűn nyom tato tt —  103 o ld a 
lának  rendkívül ta rta lm as, m ély s eredeti á lláspon to t m agában fog
laló m unka. R endszeres s m ondható, hogy ily terjedelem ben hasonló



sokoldalú neveléstudom ányi könyvünk, am ely a tudom ányos igénye
ket is kielégíti, nincs irodalm unkban. M időn e könyv m egjelent, egy
á lta lá n  még nem volt tudom ányosan feldolgozott neveléstanunk. 
W essely: „Bevezetés a neveléstudom ányba“ c. nagy m unkája  csak 
később jelent meg. Dr, Szelényi könyve rendszeres mű, egyik gon
do la ta  folyik a m ásikból; érdekesen van m egírva. Aki a tudom ány 
m ai á llása  a lap ján  tanulm ányozni ak a rja  a pedagógiát, annak a leg
m elegebben a ján lh a tó  e kitűnő m unka. Tudom , k ielégítést fog ta 
lálni. Szeretném  tehá t olvasóink figyelm ét e jeles könyvre rá tere ln i 
s ezért röviden a következőben ta rta lm á t is ism ertetem .

Dr. Szelényi m unkája  15 fejezetre  oszlik. 1 , Nevelés és nevelés
ben. K étségtelen, hogy a nevelésben sok függ a gyakorlattó l és a 
neveléstö rténet tanúsága  szerin t is a nevelés a p rax issal kezdődött, 
de ezzel párhuzam osan  fejlődö tt később az elm élet, am elyre épúgy 
szükség van, ha igaz is, hogy a végső siker a paedagógiai arravalósá- 
gon fordul meg, m ert a nevelés m űvészet is. N evelésről csak ott le 
het szó, ahol célszerűség, öntudatosság, tervszerűség uralkodik. Az 
em bernek nem csak jelene és m últja , de jövője is van. A  2 . fejezet a 
nevelés ko rlá tá iró l szól. Socrates, Locke, K ant, Rousseau m inden
hatónak  gondolták  a nevelést, am elynek pedig az átöröklés törvényei 
szabnak korláto t, am iről szerző itt behatóan szól. De ezzel egyen
rangú tényező; a változékonyság. A -szó  nemes értelm ében vett em 
ber több, m int puszta  term észeti produktum , m ert fejlődése a benne 
lévő hajlam ok és a tö rténeti ku ltú rfe lté te lek  kölcsönhatásán alapul. 
Az á töröklést gátló erkölcsi okok közt leghatalm asabb a nevelés. 
B ehatóan tá rg y a lja  szerző az eugenikai (fajnem esitésí) törekvéseket 
és a suggestiót, am elyet a szakorvosok hatása körébe utal, m ert csak 
abnorm is egyéneknél van helyén. A  neveléstan a lapkérdései c. 3. fe je 
zet 7 a lap k érd ést különböztet meg: a nevelés tárgyát, eszközlöit, célját, 
eszközeit, m ódszerét, a nevelőm unka egyes tevékenységének rész le
tezését és e sokágú m unka szervezését. A  nevelés nem á llha t meg a 
24, év ko rhatáránál, de> életünk  szakadatlan  nevelés kell, hogy legyen 
s ennek m inden em berre kell kiterjeszkednie, társadalm i, rang és va
gyoni különbség nélkül és a nem épérzéküekre is. Eszközlői is nem 
csak a tanítók  és szülők, de a bíró, az orvos, a  pap, az egyes in téz
m ények stb. és az élet. A  cél pedig függ attól, mi a felfogásunk a 
világ lényegéről, céljáró l és az em ber rendelte tésérő l. A  cél tehá t 
nem közelfekvő, hanem  eszm ényi s kell, hogy egy nép vagy nem zet 
sajátságaihoz is alkalm azkodjék . E kérdésről szerző behatóan szól, 
m ajd  a m agyar nevelés sa játságairó l. A  legértékesebb fejezetek  
egyike, am ellyel a je lze tt hé t a lapkérdés részletezése veszi kezdetét, 
a 4. fejezet a nevelés céljáró l. Szerző filczófiai alapon áll s nevelésel
m életének a filozófiával való kapcso latát, elsősorban ez a fejezet m u
ta tja . Szól elsősorban a különböző világnézetekről (klasszikus, ke
resztyén, ú jkor) s azok sa já to s vonásairól, korunk uralkodó iránya i
ról, annak  négy fő v ilágnézettipusáról (term .-tud. pozitiv, szocializ
mus, filozófiai idealizm us, vallásos világnézet) s végre kifejti, hogy a 
legtöbb igényt kielégítő nevelési eszm ény: „kerek ellenm ondásnélküli 
v ilágnézettel bíró szem élyiség k ia lak ítá sa“ . E ta lá ló  m eghatározás
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után e gondolat behatóan  fejti ki és csak sa jnálhatjuk , hogy erre  rá  
nem térhetünk. E könyv olyan, hogy m indenkinek m agának meg kell 
azt szereznie és elolvasni. A z egyéniség érvényesítésével csak a n a 
turalizm us a lap ján  állunk. Term észetes alap , melyből a szem élyisé
get ki kell a lak ítan i. Az egyes pedig csak m int valam ely  rem ze t 
tag ja  fe jthet ki eredm ényes m unkát. É rtékes a nevelés tényezőiről 
szóló 5. fejezet család, élet, u tca, iskola, tá rsaság , újság, egyház stb. 
kerül itt szóba sok értékes m egjegyzéssel, így a cserkészet, a ,v á n 
dorm adár m ozgalom “ m élta tása  is e fejezetben  ta lá lható . M indez a 
H erbartta l u, n., „észrevétlen  otgyüttnevelő“ ., Végre m egérniékszík 
szerző a szem élyi tényezőről, a nevelőről. A  6 , fe jezet rendkívül é rd e 
kes és szól az iskclásgyerm ekekről. Szól a gyerm ek fejlődési fokairól 
s behatóan tá rg y a lja  a gyerm ekkort, a fiükort, az ifjúkort. A  gyer
m eklélektani és a k ísérleti lé lek tan i eredm ények e fejezetben k e rü l
nek szóba. (Értelm i és em lékezeti típusok, fiúk és leányok lélek tana, 
koedukáció, am ely az egész vonalon nem  kívánatos, m ert nem tehet 
eleget a nő sajátos pszichéjéből eredő követelm ényeknek, stb.) A  7, 
a nevelés eszközeiről szóló fejezet központi fogalm a az érték, E fe je 
zet a pedagógiai é rték ían . Mi nem csak megismerő, hanem  értékelő  
lények is vagyunk. A  világnézetünkre is ha t az értékelésünk. F on
tos, hogy mit ta rto k  értékesnek. A  világnézet az értékek  bizonyos 
rendszeré t is á llítja  fel, m elynek döntő szerepe bizonyos rendszeré t 
is á llítja  fel, m elynek döntő szerepe lesz a nevetési célok és eszkö
zök kitűzésénél. Szerző reális és ideális é rtékeke t különböztet meg, 
ezeknek egyenkénti á tszá rm azta tása  szelrint a nevelés m unkája  5 
szakaszra  oszlik: E reális értékek  á tszá rm azta tása  (testi-technikai 
nevelés), 2. Ideális értékek: az igazi á tszárm azta tás  =  ok tatás. 3. 
A  szép á tszárm azta tása  =  esztétikai nevelés, 4. A  jó á tszárm azta tása  

erkölcsi nevelés, 5. A  szentségek á tszá rm azta tása  =  vallási ne
velés, ím e az egész neveléstudom ány, ill. nevelési kör egy a lapgon
dolatból levezetve. A  8 . fe jezet a nevelés m ódszereit tá rgya lja . A  m ód
szer a legvitásabb fogalm ak egyike. A z ú jkori pedagógiai elm élet 
a tan ítás m ódszerét te tte  m indenütt v izsgálat tárgyává s szerző az id e 
vonatkozó tan ításo k a t behatóan  tá rg y a lja . (Comímenius, Ratfichus, 
Pestalozzi, H erbart, Zíller, Rein, B rassai, W essely.) M a m ár nincs 
egyedül idvezítő m ódszer. A lkalm azkodni kell az ifjúság korához, 
szellem i szinvonalához. U gyanitt szól szerző a szem élyiség paedagó- 
g íájának egyes tú lzóiról (Linde, Schareim ann, W eber), akik m inden 
m ódszert elvetnek. Igaz, hogy a nevelő szem élyisége is célszerű tlen  
m ódszerrel keveset fog elérni. Van bem utató  vagy szem léltető  és 
kifejtő  m ódszer. E fejezet öleli fel a tan a lak  kérdését is. T arta lm as 
fej, a 9,: nevelés m unkája, a  testi-techn ikai nevelésről szóló része a 
könyvnek. Sajnos csak u ta lh a tu n k  ta rta lm ára . A  neveléstan  e része 
elsősorban a fiziológiára tám aszkodik , E fejezet a háziorvosi és iskola- 
orvosi intézm ényről szól, a táp lá lék  m inőségéről és m ennyiségéről, a 
tem pera tu ra  változásairó l, a m ozgásról, a  to rnászairó l, rendszereirő l 
s ezek kezdem ényezőiről, (G uts-M ut, Jahn , Spiess, Ling) a  cserké
szetrő l (B aden-Pow ell, Lion), m egem lékezik egyúttal a  testi nevelés 
legfontosabb részéről az idegrendszer neveléséről, s ezzel kapcsán
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az órarend  készítéséről, a m unkaiskoláról, a kézim unkáról, a  szem 
lé lte tésrő l s m inderről a legújabb és legm odernebb törekvések a la p 
ján, A  10, fe jezet m egkezdi az ideális értékek nevelését; elsorban az 
é rte lem  nevelését tá rg y a lja  s behatóan fejtegeti a figyelmet, é rdek 
lődést, em lékezetet. Fontos a gépies és értelm es em lékezet m egkülön
böztetései, A z ism étlésről szóló részben a mai k ísérle ti lélektan  id e 
vonatkozó eredm ényeivel ism erkedünk meg. Szól továbbá a képze
letrő l és neveléséről, a  játékról, a m eséről, végre az elvont gondol
kodás neveléséről, ami a nyelv fejlesz tésé t is foglalja m agában és itt 
a  fogalom alkotásban fontos szerepe van a beszéd- és érte lem gyakor
latoknak , A  1 1 , fejezet az ideális értékek  nevelését kezdi meg, még 
pedig itt tá rg y a lja  szerző az igaz közlését, (Az oktatást, d idaktikát.) 
W illm annt követve van alapvető  képzőanyag (nyelvi,, m athem at., 
theol. filoz.) járulékos képzőanyag (tört,, földr,, te rm ,-tud.) s végre 
készségek, (írás, olv., zene, ra jz ), A  központot a nem zeti nyelv és 
irodalom  kell, hogy képezze. Á tm enet a szellem i tudom ányoktól a 
term észettudom ányhoz, a fö ldrajz , A  filozófia terem t egységet az 
egyes tárgyakban  nyert tanok és irányelvek között. A  logika és lé 
lek tan  m ellé az ism eretelm élet és a m etafizika tan ítása  is kell, hogy 
lép jen . C éljá t csak akkor éri el, ha egyetlen tanító  sem száraz szak
ember, de egységes világnézettel bíró személyiség, A  következő, 1 2 . 
fejezet szól az aesthetikai nevelésről; zene, ének, költészet tan ításáró l. 
E nevelést szolgálja a környezet is és az illem tan. A  13, fejezet az 
erkölcsi nevelés; ez tá rg y a lja  az ak a ra t nevelést, a jellem képzést. 
N ap jainkban  erős hangok em elkednek az engedelm esség ellen. (Ellen 
Key, G urlitt.) Pedig a tek in tély  az a feltétel (szeretettel párosulva), 
am ely a közvetlen akara tképzés a la p já t b iztosítja, A  továbbiakban 
szól a külső rendről, jutalom ról, büntetésről, pé ldáró l s az önkor
m ányzatró l. A zután  az erkölcsi ok tatásró l és a vallásoktatásró l, am ely
ről a 14. fejezet ,,A vallásos érték . V allásos nevelés“ címen még beha
tóbban szól. Az iskolai v a llástan ításnak  m indenképpen értékesítenie 
kell a m odern pedagógia vívm ányait. Ez nem jelenti a vallás lényegé
inek feláldozását, hanem  csak a lényegeknek olyan form ába öntését, 
m ely a m odern szellem i élettel lépést ta rt. A zért a pusztán  az em léke
zetet m egterhelő anyagot lehetőleg meg kell szorítani és a tan ítá s t lé 
lektani és tö rténeti a lap ra  helyezni úgy, hogy a vallásos élm ény a m aga 
m ibenléte és tö rténeti m egnyilvánulása szerint tisztán  álljon  a növen
dék e lő tt és vallásosságot keltsen  benne. Végre az utolsó 15. fejezet 
szól a nevelés szervezéséről: egyéni-, töm egnevelés (intézeti, iskolai, 
tá rsadalm i). A  házi nevelés kapcsán szól szerző a sexualis pedagógi
áról is; az egyéni nevelés keretében pedig az önnevelésről. M egkü
lönböztet nevelő- és szakiskolákat. Szól a szabadoktatásró l és a 
könyvtárm ozgalom ról is. Végre a zárszó ú jra  összefoglalja a nevelés 
lényegére m ondottakat, am ely m eghatározásból az is kitűnik, hogy a 
nevelés elméletei csak filozófiai alapon, egységes elvszerű átgondolás 
á rán  tehet eleget fe ladatának  úgy, hogy ily  értelem ben a pedagógia 
a lkalm azo tt filozófiának nevezhető. A  függelékben ta lá lható  a szerző 
táb láza ta  a filozófiai felosztásáról: 1 . Tényfilozófia (alapvető szak: 
ism eretelm élet; kifejtő: term észet- és szellem filozófia; összefoglaló:
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m etafizika.) 2 . É rtékfílozófia (ált. értékeim).; logika, aesthetika , 
ethíka; vallásfilozófia.) 3 . Pedagógia =  a v ilágnézet te rjesz tésének  
tudom ánya. Ism étlem : behatóan ism ertettük  e kitűnő m unkát, m ert 
m egérdem li, hogy minél szélesebb körökben te rjed jen  el. A  gazdag 
tarta lom ró l csak halvány fogalm at nyú jt ism ertetésünk. A  m unká
nak nagy előnye az is, hogy nem sablonos, és m indenhol tö rtén ik  
u ta lás  a legm odernebb pedagógiai m űvekre. M élység és filozófia 
szem pont tehát a könyv főjellem vonása. Á lláspon tja  is szim patikus 
és egyúttal helyes. A  pedagógia célja  tényleg helyes világnézettel 
bíró szem élyiség k ialakítása. A  k u ltú ra  á tszárm azta tása , am it a ne
velés-oktatás eszközöl — is ezen cél szolgálatában áll; ahogy Kor- 
nis helyesen m ondja, ezen cél érdekében válogatjuk  ki azt a k u ltú r - 
anyagot, am elyre szükségünk van a nevelés-oktatás szem pontjából. 
Rein a B ildungsidealei-kat (művelődési eszme) m egkülönbözteti a 
szorosabb értelem ben vett E rziehungsziel-tői (nevelési cél) Az 
utóbbit csak az e th ikára  korlátozza. Ő teh á t m agát a k u ltú ra  ta r ta l 
m át foglalja bei a nevelés céljába. K étségkívül igaz, hogy az erkölcs 
fejlesztése a legfontosabb, m indam ellett Rein szűkkörüen fogja fel a 
nevelés célját.. A zért ú jabb pedagógusok (Böhm K ároly, N atorp) 
azt az egész é rték tan ra  a lap ítják . Nem csak a jó, de a szép és if*az 
irán ti érzék fejlesztése s m indannak, ami ide tartozik , annak  á tsz á r
m aztatása is a nevelés célja . A  cél tehát, hogy a növendéket szilárd  
és helyes világnézethez ju ttassuk . S akinek ez megvan, tehát kinek 
életfo lyását az igaz, a szép és a jó eszm éjéhez való odaadás irány ítja , 
az személyiség. Igaza van tehát Szelényi dr. m eghatározásának  és iga
zak fejtegetései, am elyek egy alapgondolatból indulnak  ki. Az ok
ta tásnak  em ellett, ahogy N atorp  m ondja, még külön öncélja  is van, 
de a ,,nevelés“ tágabb fogalma ezt is átöleli, Dr. Szelényi könyvének 
á ra : 2  P 50 fill. Ism ételjük: melegen a ján lju k  m inden olvasónk szí
ves figyelmébe:, Koller István.

Barcsai Károly, a győri áll. tanítóképzőint. pedagógia tanára: 
A  földrajz tanítása. N épiskolai m ódszertan i közlem ények. VI. Győr, 
1930. K apható  a szerzőnél: Győr, VI., K lapka u. 7. Á ra: 60 fillér.

M ár lapunk egyik előbbi szám ában felhívtam  a figyelm et a fenti 
kitűnő v á lla la tra , am elyben azó ta  ism ét két füzet je len t meg: B arcsai 
József: ,,A helyesírás és a nyelvi m agyarázatok ta n ítá sa “ és B arcsai 
K ároly: ,,A fö ld ra jz  tan ítá sa .“ M egjelenőben: B arcsai József: ,,Az 
olvasás tan ítása , —< Az írás ta n ítá sa .“ ; és előkészületben: B arcsai 
József: ,,A szám olás és m érés tan ítása . Barcsai K ároly: ,,A te rm é
szeti és gazdasági ism eretek tan ításának  tö rténe ti fe jlődése.“ —< ,,A 
term észettan  és vegytan tan ítá sa .“ A  fenti m unka 2 1  o ldalas füzet 
és segédkönyvnek rendkívül alkalm as. A m int értesü ltem  ugyanis, a  
füzetek engedélyezett segédkönyvek s m int ilyeneknek használn i a n 
nál is inkább alkalm asak, m ert a  tan ítóképzőin tézetek  legújabb ta n 
tervének  m egfelelő kézikönyvek még nincsenek. A z e lő ttünk  levő fű
zet első része ism ét a tö rténeti fe jlődést vázolja . Comenius m ár a  
kisded iskolában ó h a jtja  tan ítan i a csillagászato t és fö ldrajzo t. A
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D idactika M agnából c itá lt sorok bizonyítják  ezt. F rancke in tézetei
ben szerepel a fö ldrajz  legelőször külön tárgyként. Rousseau már 
célszerűnek ta r t ja  a térképvázolást. U tána Basedoh, Defoe Dániel 
,,R obinsonja“, Pestalozzi a fö ld ra jz tan ítás szószólói. N álunk az első 
fö ld rajzi könyvet Szatm árném eti P ap  István írta  1756-ban népisko
lák szám ára. Petik  A m brus 1784-ben a megye ism ertetésével kezdi 
a tan ítás t. A  soproni ev. egyház felső népiskolájában, am elyet po l
gári iskolának neveztek, 1798-ban m ár fontos tárgy  a fö ldrajz. Nincs 
helyünk a sok érdekes ad a t felsorolására, csak felem lítjük, hogy az 
1828,-i R atio a norm ális iskolákban a tö rténelm et a fö ldrajzzal k ap 
csolatban ak a rja  tan ítan i. A  m odern fö ldrajztudom ány a lap ja it H um 
bold t Sándor, m a jd  R itte r K ároly  rak ta  le, nálunk H unfalvy János és 
B rassaíSám uel. A  term észettudom ányifö ld rajzi irány szószólója: R icht
hofen; az em berföldrajzé: R atzel, K anya P ál m ár 1840-ben hirdeti 
a szem léltetés elvét, 1859-ben jelent meg az első népiskolai vezér
könyv. A  lányok M ednyanszky szerint (1842.) fö ldrajzo t is tan u l
janak; Teleki B lanka intézetében m ár 1846-ban tanu lják  is. A  fö ld
ra jz tan ítá s  1868-tól fogva lépésről-lépésre halad  előre. A  régebbi 
népiskolai tankönyvek szerzői között Ebenspanger lövői tan á rt is 
m egem líti szerzőnk. A  továbbiakban szól a régi és új fö ldrajzró l 
és az iskolai fö ldrajzró l. Az új fö ld rajz  a földet összefüggő egység
ben tek in ti s az összefüggő életjelenségeket ku ta tja . A  végső cél: a 
leírás. A z iskolában kiem elkedik a nem zeti szem pont; a m agyar élet. 
A  népiskola szem léltet, é letet m utat be. A  tan te rv  a szülőföld ism er
tetésével jelöli meg a fö ld ra jz tan ítás kezdetét. G yakorlati s e rkö l
csi cél és nem zetnevelés a népiskolai fö ld ra jzok ta tás értékes szem 
pontjai. A  hazai fö ld rajz  m űvelődésünk közkincseít ism erteti meg. 
N yújt szociális tájékozódást, neveli a hazaszere te te i s m élyíti a v a l
lásos érzést, A  kis füzet szól még a népiskolai fö ldrajzi oktatás an y a
gáról, más tárgyakkal való kapcsolatáról, azután  az oktatás m ódsze
réről, elsősorban a hely telen  eljárásokról, m ajd  a helyes m ódszerről. 
A  siker a tan ító  és tanuló közös m unkájában rejlik . E fejtegetések a 
ta rta lm as kis füzet legterjedelm esebb része a tö rténeti bevezetés után. 
Végre ugyancsak terjedelm esen  beszél szerző a szem léltetésről, a 
segédeszközökről s a  népiskolai fö ldrajzi tankönyveket, segédkönyve
ket, vezérkönyveket, m ódszertani m unkákat és térképfüzeteket is 
felsorolja. M elegen a ján ljuk  beszerzésre. Koller István.

*
Vértesi: Vallástan, ev, elemi iskolások részére, III. kiadás, egye

tem es gyűlés álta l 1928. évben jóváhagyva, előre m egrendelés esetén 
kötve  három  részben is kapható  I II.o . 1 .2 0 P; III IV.O.2.40P; V—VI, 
o. 2.40 P (k ívánatra  I—IV. o. egybekötve 3.20 P) árban. Összes hat 
osztály  vallási tananyaga egybe fűzve 3.60 P, kötve 4 P, 1 0 — 2 0  p é l
dányig 15%, 20—50-ig 20% , 50-t.ől 25% engedmény, úgyhogy 50 drb. 
I— VI. o. kötve á 4 pengős rendelésnél 2 0 0  P helyett 150 P az ár, 
tehát 50 pengő az engedmény. A  218 oldalnyi V allástan  az előírt 
b ib líatörténeteket, K átét, egyháztörténetet, énekeket, im ákat m agában 
foglalja és a sajtó  jelentőségét, belm íssziót stb. is tá rgyalja . A  meg-
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rendelést a kívánt csoportosítás feltűntetésével (fűzve, kötve-e s me
lyik osztály részére) lehetőleg már most kéri a szerző: Vértesi Zoltán 
ev. lelkész, Magyarbóly,

Tüzek a végeken! (Selmectől Sopronig.) Irta: ifi. Krug Lajos. 
Sopron, 1930. K iad ja : vitéz Tóth A lajos könyvnyomdái műintézete. 
208 oldal és képmellékletekkel: propaganda rajzok és iratok a sop
roni népszavazással kapcsolatban. Fekete  Zoltán főiskolai professzor 
előszavával. Ára: 4 P  70 fill.

A  jeles fiatal szerzőnek első kötete e könyv és e sokat ígérő 
kezdethez csak őszintén és a legmelegebben gratulálhatunk. Nagy lelki 
élvezettel olvastuk e nemcsak tarta lm as, hanem határozottan  irodalmi 
értékkel bíró, szép nyelvezettel megírt könyvet, amely egy rendk í
vüli tehetséges ember munkája , akitől a  jövőben még sokat vá rha 
tunk. Nevét már eddig is ismertük költeményei révén, amelyek már 
több lapban jelentek meg és ugyancsak nem közönséges tehetségről 
tanúskodnak. Szép verseinek egyikét-másikát o lvashatták olvasóink 
is az ,,Evang. Népiskola“ hasábjain, most pedig eigy egész kötettel 
lép a szerző a nyilvánosság elé. Nem pedagógiai könyv, és hogy la 
punkban mégis említést teszünk róla, ennek oka, hogy a fiatal szerző, 
aki lapunk kiváló szerkesztőjének fia, könyvében oly korra jz  króni
kása, amely mindenkinek érdeklődésére ta r th a t  számot és emellett 
oly lebilincselően ír, hogy könyvét mindenki lelki gyönyörűséggel 
fogja olvasni. Közérdekű könyv, amelyet emellett a legmelegebb h a 
zafias érzés lengi át. Sőt, m erjük állítani, a magyarság fanatikus sze- 
retete; izzó hazaszeretet, amely lelkesíteni tud, amely az olvasót is 
átmelegíti és magával ragadja . A  könyv minden lap ja  hazánk integri
tásáér t  folyó küzdelemről beszél, azokról a lelkes fiatalokról, akik 
szembeszálltak az osztrákkal, amidőn rá té t té  kezét hazánk nyugati 
részére. A  felkelő harcok, az ágfalvi ütközet, a soproni bányamérnöki- 
és erdőmérnöki főiskolai ifjúság dicsőséges és lelkes szereplése e h a r 
cokban, képezi könyvünk főtárgyát, vonzóan megírva, A  szerző maga 
aktiv szereplője volt e harcoknak, amelyben a főiskola ifjúsága fiatal 
életét vitte a haza o ltárára. A  ta r ta lm as  könyv külön fejezetben t á r 
gyalja a soproni népszavazás történetét  s lefolyását. A  trianoni béke- 
parancson az első rést  a soproni népszavazás ütötte s e történeti ese
mény lefolyása m éltán  keltheti fel mindenkinek érdeklődését. E fe
jezethez kapcsolódik a hűség diadalünnepéről és a kormányzó ő fő
méltóságának soproni lá togatásáról szóló fejezet. Ám de mindennek 
megemlítésével még nem m eríte ttük ki a könyv tartalmát, amely 16 
fejezetből áll. Ezek címei: A  szétdúlt ősi fészek (a selmeci főiskola 
menekülését beszéli el). Második invázió előestéjén, A  nyugatma- 
gyarcrszági szabadságharc kezdete. A  „kalandozások k o ra“. Az ág- 
falvai véres ütközet. Végtísztesség a hősöknek. A  halálíe jes felke
lők, Élet a felszabadított ,,A“ zónában, őfelsége kíséretében. A  ki
rá lytragédia. A  testvérharc  végakkordja. A  soproni népszavazás. A  
hűség diadalünnepe. A  kormányzó a végekért. Az utolsó stáció. 
Zárszó, A  könyv illusztrációit Medgyesi Schwartz A nta l akadémiai
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festőművész ra jzolta . A  könyvet a legmelegebb szeretettel ajánljuk 
olvasóink figyelmébe. Nagyon igaza van annak a napilapnak, amely 
az t írja, hogy valóban történelmi forrásmunka e mű, m ert minden 
szava igaz tükre elmúlt, lezajlo tt nagy napok eseményeinek. Törté
nelmi munka és mégsem száraz adathalmaz, hanem kedves, meseszö- 
vésü, mint egy Jókai regény. H azánk feltám adásának hitét akar ja  
szolgálni e könyv; ébren tartan i a lelkekben Nagymagyarország gon
dolatát, amely gondolat kell, hogy minden tevékenységünket áthassa! 
Találóan mondja  a szerző: ,,Az a nép, amely nem faji erényei
nek, nem kultúrfölényének, hanem árulásnak, szó- és esküszegésnek 
és a körülmények szerencsés ta lá lkozásának köszönheti csak gyara
podását, vára t lan  sikereit, az az összeomlás és elmúlás csíráit már 
bölcsőjében magában ho rd ja .“ Igaza van és ,,ebből meríthet vigaszt 
minden hazájáért  aggódó szív.“ A  természetes fejlődéssel ellenke
zik, hogy alacsonyabb kultúrával bíró népek magasabb kultúrá jú  te 
rületekre hata lm ukat erőszakos módon terjesszék ki. Ez a helyzet 
csak ídeig-óráig á llha t fen.

Amidőn ifj. Krug Lajos könyvétől búcsúzunk, megemlítjük még, 
hogy sajtó a la tt  vannak ,,Porszem ek“ c. a la t t  költeményei (Móra 
László verses előszavával) és „Isten könnycseppje“ címen novellái; 
előkészületben két regény: „Ágaskodó oroszlán“ (Csák Máté korából) 
és „Marcus Aurelius császár“ . Mi csak sok sikert kívánhatunk írói 
munkálkodásának további eredményéhez! Koller István.

Sirató könnybe fúlt öregdiák vigasság.
(Hősök napján, a mi hőseinkről.)

A  soproni hősi halált halt (IV.) osztály- és dús névsorú 
iskolatársak emlékének.

Nosza igyunk öreg, víg cimborák!
Szaporábban ürítsük a pohárt. 
így bor mellett a jelen tűrhető.
Szebbül a múlt, Rózsásb a  jövendő.
Lelkünkre húll mám oraranyharm at.
Simogatnak selymes, lágy fuvalmak,
Vidul orcánk. Derül életkedvünk.
Dalba ömlik, sírva vigad lelkünk.
Éltessük hát mámorok víg t o r á t . . ,
Bachusistent! Lány'it, tüzes borát!

Öreg cigány, hangold hegedűdet,
Húzd a régit, megúnt, megvetettet!
Úgy sem kellesz se te, se vén nótád . . .
Jezzbend  já r ja  . Megúnt a nótafád.
De most húzzad! Sírd bele a lelked,
Nótafádba sírig hű szerelmed.
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Húzzad halkan arról a kis lányról.
E lham vadt szép, boldog ifjúságról.
Nagymajtényről, kurucok bajáról.
Sírbahúllott szép Magyarországról.

Csitt! Most fiúk csendben emlékezzünk 
Róluk; kiknek emlékére szemünk 
Könnyel teli, —  Kik halhata tlanságnak  
Fényéből üzennek régi cimboráknak:
Lányos arcú Misink, —  Urban Miska.
Szegény Nikánk, a bősz orgonista.
Friki, a hős kis poncichtergyerek,
A  mosolygós, örökvíg Guggenberg 
S a többi mind . , . Egész kis re g im e n t . ,.
H adakú tján  . . .  Dicsfényben mind , . . ott fent.

Jő  szellemük felénk fénylő ragyogásban . , .
Glóriás fényözön tűzsugárzásában.
Cigány tust húzz! Fiúk! Vigyázzba! Tisztelegj!
I t t  van! E ljö tt  közénk . . .  A  halott regiment! 
T orkunkra  forr úgye a nótaszó!?
Gyöngyös borunk úgye hitvány vinkó!?
Érezzük mind úgye hitványságunk!?
Tétlenségbe ágyait puhultságunk!?
Szellemükkel, . , , kik meghaltak értünk 
Szemtől-szembe úgye szégyent érzünk!?
Orcáinkat lángpír ostorozza, —
Rabföldünket könnyünk harmatozza.
Ki, honáért  dalolva halni m e n t . . .
Fiúk! Tetemre hív a halo tt  regiment!

Sajókaza, 1930. május 23.
Ihász Sándor.

Hullámzó Balaton peremén . . .
„ A  h u l l á m o s  B a l a t o n n á l  e l b o l y o n g v a  j á r o k ,
I s m e r ő s ö m  i l t  m á r  n e k e m  m i n d e n  b o k o r ,  á r o k .
I s m e r  i t t  a  r i n g ó  h u l l á m  s u t t o g ó  h a b a j k a  ;
E l m e r e n g ő  l e l k e m  á l m a  s o k a t  p i h e n t  r a j t a .

A h u l l á m o s  B a l a t o n h o z  v i s s z a - v i s s z a j á r o k  ;
M i n d i g  e n y h e t  l e l t e m  i t t e n ,  h a  m e g s z á l l t  a  b á n a t . . .
R i n g ó  h u l l á m ,  s u t t o g ó  h a b ,  h ű s  b e r e k n e k  á r n y a ,
V i h a r o k t ó l  t é p e t t  l e l k e m  t á r t  k a r o k k a l  v á r j a . “

I t t  vagyok ú j ra  virányos partodon, a lelket mámorba ringató 
szépséges Balaton! ,,Ahová a szívem-lelkem vágyva-vágyott, előttem 
vagytok szép balatoni pa r tok .“ ,,Mint kis gyermek any ja  kebelére" 
—  úgy vágytam m ár e gyönyörű vidékre. Megszoktam már, hogy évről- 
évre bele nézzek abba a bűbájos víztükörbe, amely Isten szemének
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lecseppent könnyéből gyűlt össze, Révfülöp nemes hajlású  hegyvo- 
na la  is az édes anya meleg szívével vár  engemet mindig vissza.

Az idén július hónap já t  választottam  itteni vizitelésem idejéül. 
Milyen szép is itt az élet júliusban; a júliusi délután édes napsütése 
felderíti a borongó lelket, „Mosolyog minden, mint az arany  világ.“ 
A  víz színén lebegve úsznak a fürge, fehér vitorlások álomszerű nesz
telen suhanással, mint a szendergő boldogság.

Évek során meghitt barátok le ttünk mi ketten: én és a  Balaton, 
Megértjük egymást; szelíden meghallgat a mélázó víztükör, ha p a 
naszkodom neki. Ki tudná  megmondani, hány emberi szív titkát őrzi 
s hány  emberi szív viharát enyhítette m ár meg ez a csodálatos varázs
erejű  v í z ? ! , , .  Többek közt az enyímet is. Csupa szerétéiből kíván
nám fehéren taraj zó hullámait külön-külön megsímogatni. Óh, az 
élet hullámai sohasem olyan gyengédek, mint a tieid balzsamos B a
laton!

Aki csak egyszer is gyönyörködött a Balaton hullámzásában, a 
Balaton peremének pazar szépségében s élvezte a balatoni szellő lágy 
símogatását, azt a frisseséget, ami a közeli Bakonyból a vidékre árad, 
soha nem lehet hűtelen a magyar tengerhez; aki csak egyszer lá t ta  a 
hajnal színes fátylait ott lebegni a keleti égen s a fűszálakon csillogó 
harmatbrilliánsokban megtörni a fölkelő nap sugarait, az örökre sze
relmese a Balatonnak,

Amikor meg holdvilágos estéken a tó ezüsthídján átsiklik tekin
tete a parton  ülőnek s a tó csobogása közben édes, finom zengéssel 
hallja  szállni az ismeretes dalt: „Hullámzó Balaton te te jén  . . akkor 
meg egyenesen olvadozik a szenzibilis lélek s e lragadta tásában  több 
az embernél. Szerelmese, —i több: ra jongója  vagyok magam is a 
Balatonnak s a rajongás és a hűség, amelyet a Balaton iránt érzek, 
olyan mély és megrendíthetetlen, hogy súlyos mulasztást éreznék, ha 
egy-egy nyáron fel nem keresném. Azelőtt tél folyamán is felkeres
tem, mert viharos és rendkívüli zordságában is r itka  fenséges látvány 
a Bala tonpart  vidéke. Midőn a fagyott havon és jégen megtörik a 
napsugár, csodás fénypompában és ezerféle színben ég az, mintha ide 
hordták  volna össze a világ minden brilliánsát. E lragadó kék az is!

Érthető tehát az én rajongásom a bűbájos tó iránt, amint nem is 
lehet az másként annál, aki ezt a ragyogó vizet láttam a napkelte 
és nyugta a rany  pongyolájában; láttam őszi és téli párák  szürke kön
tösében, verőfényes sugarak ünneplőjében, vagy viharok fekete gyá
szában.

Az itt tartózkodás természetesen nyáron a legkellemesebb, ami
kor a zöldelő természet is bizonyos ingerlő hatást  gyakorol a pa r t ján  
üdülőkre. Ha valahol a világon gyönyörűség a nyaralás, ezen a vi
déken boldogság minden óra.

Amint itt lebzselek a Balaton p a r t ján  most is megszokott tanyá
mon, érzem ezt a  boldogságot; érzem, hogy feledteti velem legalább 
egy időre mindazt a bajt, kellemetlenséget, amely egyébkor életem 
állandó kísérője.

Előttem a bűbájos víztükör, mögöttem a zöldben pompázó borágas 
hegyoldal, fölöttem az azúrcs égboltozat. Idegnyugasztaló környezet,
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most különösen, amikor minden, minden a nyári verőfényben fürdik. 
Csupa szín és illat itt most a természet . .. Zöldelő falombok és bok
rok, nyíló rózsák, karcsú szarkalábck mosolyognak szelíden felém; 
a bársonyos ré t  ezerszínű virágokkal teleszórt szépsége gyönyörköd
teti szememet s a levegőben szállongó kakukfű- és liliomillat üdíti 
lelkemet.

A  bokrok, lombok sűrűjében fütyül a rigó s búgat a vadgerle oly 
csábítóan, hogy az ember szeretné kicsalcgatni a sűrűből a  dalost, 
hogy daloljon kint a fényben égő életben s itt örüljön velünk.

Ilyen miliőben nem hazug a békesség, — itt igazi a nyugalom, 
itt  és ilyenkor:

,,Száll a bána t  és tűnik a gond,
Mit máskor súlyos óra a homlokodra font.
Ilyenkor hull a balzsam, gyógyulnak a sebek,
Mit lelkeden ütöttek lelketlen emberek.“

Fölhágva a közeli magaslat p la tó jára , e lragadó lá tvány gyönyör
ködtet. A  Balaton végeláthatlan  tükre  terül el szemed előtt. Becéző 
nagyítással és a magyar öntudatot hizlaló árta t lan  büszkeséggel sze
retjük  a Balatont magyar tengernek nevezni. Hát, ha a szó valódi 
értelmében nem is tenger ez a mi vízi kincsünk, de tagadhata tlan , 
hegy a valódi tenger illúzióját kelti a szemlélőben, különösen a fü- 
löpi magaslatról nézve. A  víztükör túlsó, somogyi partjáró l a kékbe 
játszó bcglári halmok integetnek csalódásig hű képével az adriai 
Vclcszkának és Cirkvenicának. Tekintetünket jobbra hordozva, a fo- 
nyódi magaslaton akad  meg a szem; —  az innenső parton a vén B a
dacsony sötétedik zordon fenségében, — a legendás hírű Badacsony, 
a Balaton peremének legszebb ékessége, amely mintha figyelné, 
őrizné a Balatont.

G yakran gyönyörködöm fenséges tömegében, a földi szépségnek 
ez ős panorám ájában. El-elbámulom, amint néma komolysággal emeli 
bazaltta l pá r táze tt  fejét a magasba a régi idők e csodálatos emléke. 
Igen széles alapból emelkedik enyhei meredekséggel a hegynek föl
felé egyre vékonyuló teste.

Mintegy kétharm ad magasságig köröskörül szőllő borítja. A ztán  
meredeken, m ajd  függőlegesen emelkedik a bazaltos orom, melynek 
homlokát le'gfelül, délen és nyugaton, bájos pár taként övezi a ré tege
sen fekvő bazalt. Mintha csak e hegynek csodaszép homlokáról min
táz ta  volna p á r tá já t  a régi idők magyar hajadena. Oly varázslatos, 
oly fantasztikuson káprázatos az alakja, hogy a nem term észe tbará
tot is valósággal elbűvöli.

Sajnos ma m ár a Badacsonyra is rá te tte  kezét az enyészet. Az 
üzlet mozgatja az embereket. Nemcsak Ságot, a Badacsonyt is pusz
t í t ja  a csákány, robbantja  a  dinamit, hogy a kitermelt bazalto t 
pénzre váltsa  a spekuláció. H a be nem szüntetik az évek óta folyó 
rombolást, m aholnap az üzleti tclhetetlenség p ré d á ja  lesz ez a cso
dálatos természeti kincsünk, mely költőket ihletett meg a múlt szá
zadban is. Ott állottam lábánál a hegynek; lá ttam  a vandál pusz
títást, láttam testén azokat a tátongó sebeket, amelyek évezredes
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bájátó l egyre fosztogatják. Mint te rm észetbarátnak „könyben úszott 
ké t szemem p i l lá ja“ a kíméletlen rombolások láttára . Mivé lettél te 
szépséges B a d a c s o n y !? , , ,  Mélységes gyászba öltöztetett tégedet az 
emberek feneketlen kapzsisága. Aki csak a múlt nyár óta nem járt 
itt s most újból felkeresi a Badacsonyt, az megdöbbenéssel lá tja  a 
rombolásnak azt a rettenetes mértékét, amit ott egy év óta végeztek,

A  helyszínén úgy hallottam, hogy egyelőre szünetel a csákányo
zás és robbantás. Annyit magam is tapasztaltam, hogy a zúzógépek 
nem működnek; de hogy ez a munkaszünet ideiglenes-e, vagy vég- 
,leges-e? —  ez a jövő titka.

Igazi magyar élhetetlenség volna állandóan bitangságban hagyni 
ott a pára tlanul szép kúphegyet, K isfaludy Sándor  és Berzsenyi  
Dániel szelleme is követeli, hogy a közvélemény kiáltson hangos 
vétót a további pusztítás ellen, meggondolván, hogy milyen jóvátehe
te tlen  kár származik abból, ha  a bűbájos Balatonnak legszebb, leg
eredetibb részét megfosztják ősrégi bájától. Legyenek ra j ta  első
sorban az illetékesek, hogy a pusztítás véget érjen, így legalább az 
utódok v ád já t  is e lhárítjuk magunktól, hogy t, i, nem becsültük meg 
természeti kincseinket.

Rezignált hangulatban tértem  vissza a Badacsonynál te tt  lá to 
gatásomból révfülöpi tanyámra, azon töprenkedve, hogy mikor lesz 
vájjon törvény abból a törvénytervezetből, amelyet a Badacsony és 
a többi természeti kincsek megvédése érdekében a legnagyobb élő 
magyar író: fíerczeg Ferenc  javaslatára  szerkesztettek meg az ille
tékes fórumok? —  Ebből a borongós gondolatkörből az a derüskedvü 
társaság zökkentett ki, amely fülöpi otthcncmban dévajkodva fo
gadott.

Erről szólva, álljon itt néhány noteszjegyzet Révfülöpről, mint 
nyaraló telepről s a mi üdülőházunknak: a ,,Balatongyöngyé“-nek bel- 
életéről, a Révfülöpöt és a ,,Gyöngyét“ nem ismerők kedvéért,

Révfülöp nem tartozik a kimondott fürdőhelyek közé; nem is 
annyira  fürdőhely az, mint inkább nyaralótelep. Ehhez az elneve
zéshez a jogcímet 280 villájával szerezte meg. Mivel nem kimondot
tan  fürdőhely Révfülöp, épp azért nem is igényes a közönsége s eb
ben van előnye, Fülöp közönsége a nagyvilág zajától távol, régi p a t 
riarchális egyszerűségében élvezi a nyarat s a Balaton hűsítő hu llá 
mait, A zért  itt nem is láthatni kacér hölgyeket pizsamában feszí
teni. A  nyaralók legnagyobb része a villa- és háztulajdonosokból 
kerül ki; az alkalmi nyaralók és fürdőzők inkább az itteni penziók 
szobáira vannak ráutalva. Közönsége évről-évre majdnem ugyanaz, 
ehhez képest m ajd  minden itt tartózkodó ismeri a másikat.

A  mi otthonunkat, , ,Balatongyöngyé“-t a tó szélétől alig 5 perc
nyire találjuk. Az otthon sűrű lombok közé rejtőzik. Csak impo
záns, cementből figurázott kerítése áru lja  el, hogy a lombok közt 
egy tekintélyes épület fogad bennünket tágas terraszával.

Belépve a kerítés kapuján, kedves virág- és fenyő-gruppokon 
pihen meg a szem. Orgonabokrok, karcsú Íriszek, virágzó pelargó- 
níák mosolyognak ránk, köröskörül. A  pompás környezet kiváló a l
kalm at nyújt jótékony üdülésre és pihenésre. A  terraszon és a kert-
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ben eleven és vidám élet uralkodik; nevetnek, játszanak, píng-pon- 
goznak, Az idősebbeket fekvőszékek, árnyékos helyek csábítják p i
henésre; egyszóval: a teste t-le lket felfrissítő, egészséges üdülés képe 
táru l elénk. A  gyalogolni szeretők félnapig vagy egész napig tartó  
vidám társask irándulásokat rendeznek az e lragadó vidékre.

Az uralkodó jókedvet nagyban fokozza az üdülők gondviselőjé
nek: özv. Klein Mihály né  úrnőnek kitűnő konyhája. Igazi szakács
művészettel készített  ételei á l landóan jól hangolják az emésztő szer
veket. Nem hiába m ondja  a régi szállóige, hogy az embernek gyom
rában a kedve. A z igazság kedvéért meg kell mondani, hogy hébe- 
hóba egy kis ,,szilvám“ borocska is emeli a hangulatot.

A  jűlíusban ott időzött tá rsaság között jelen volt az Üdülőház 
kormányzója: Krug Lajos;  az Üdülőház direktóriumának feje: Uhrin 
Károly;  az Üdülő v a jdá ja :  Kovács József;  a társaság páter  famili- 
ánsa: Benedek Vince és a tá rsaság kedvderítő  kovászai: Donner Sam u  
és Földes  kartárs , a debreceni talmi civis. A  társaság elitéjéből: dr. 
Fröhle Károly  és dr. Kiss Jenő  egyet, tanárok, Szo lnoky  Gerzson vei. 
lelkész Hajdúböszörményből stb.

Az aranyifjúságot a Rozsonday  tanártestvérek, dr. Kascsák Ödön, 
dr. Schwantzer, Kristóf Kálmán, Sülé Sándor, Mikler Sándor, Szánthó  
Jenő  és Ziermann Lajos képviselték. A  szépnemből egész bokré tára  
való gyönyörködtette a szemet. A  bokrétából kitűnt néhány virágszál: 
a kis hajduföldi rózsa, a szabolcsi homok egy formás buckája, (becéző 
néven: Balkányi Piroska)  és a kis dabronyi őzike. Nem tudom én, 
melyik volt szebb, melyik vigabb, melyik üdébb? Az-e, ki oly hév
vel m uta tta  ki Iváncsicsnál k e d v é t? ! . . .

Szinte anakronisztikus látvány volt a játszikedvú fiatalok közt 
egy „öregnek“ szereplése, aki azonban magas kora ellenére is k itü
nően érezte magát a fesztelen s a kort megbecsülő társaságban.

Az Üdülőházban jó renddel folyik minden. Az ottlakók kitünően 
érzik magukat. A  vendégek nyájas fogadása, megfelelő elhelyezése,, 
figyelemmel ta r tása  Kovács Józse f  házfelügyelő kartársunk  tap in 
ta tá t  és előzékenységét dicséri.

*

A ndalitó  júliusi é jszaka volt. A  szomszéd Ivanícs-penzió terra-  
száról áthangzott a  cigány muzsikája. A  banda szívbe markolóan 
húzta  az édes-bús nótákat. Többek közt ezt is: ,,Ütött.-kopott a  he
gedűm, törött a vonója.“ Megejtően énekelte a muzsika kíséretében 
valószínűleg egy csalódott szivü magyar:

,,Hej, panaszos a nótája, de kevesen értik,
Csak akinek lelke beteg, vagy a szíve vérzik!“

Én értettem; —  eszembe jutott a kínos múlt, amely örökre fel
hőt vont egemre . . .

Dehát, nem azér t  jöttem én ide, hogy itt is keserítsem életemet; 
ellenkezőleg, hogy deprim ált lelkemet kissé felhangoljam. Bele ve
gyültem tehát a derüskedvü társaságba s feledve életkorom m atriku- 
lai adatait, életösztönöm a rra  indított, hogy kurta  nyaram  tovasiető 
napjait  ezekkel a rigmusokkal édesítem:
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Jö jj  vissza egy szóra még 
Te gyönyörű n y á r . , .
Nem ütött az óra még,
Hogy elsuhanj már! , .

Vagy ta lán  m ár nincs is jussom a suhanó nyár virágaihoz! . . .
Bármennyire is szivesen időztem az én kedves fülöpí tanyámon, 

végre mégis ott kellett hagynom. Aminthogy a nóta szerint: ,,Minden 
jónak egyszer vége szokott lenni.“

Két kedves emléket hoztam magammal: az ott ta lá lt  jó emberek 
bará tságát s néhány meleg könycseppet szemeimben,

Benedek Vince.
*

Vettük a következő sorokat:

Kedves Elnök Ur!
Az evang. tanítók üdülőházában eltöltött hetekre mindig öröm

mel gondolok vissza s legkedvesebb emlékeim egyikének tartom. Hi
szen igazi úri társaságot, testvéri együttérzést s kedves otthont ta lá l
tam  ott. Isten áldása legyen az üdülői alkotókon. A  viszontlátásig is 
elnök u ra t  és a kedves ismerősöket üdvözli

Szo lnoky  Gerzson, hajdúböszörményi ref. lelkész.

A bokortanyai tanító úr.
Ott volt hát végre a szabolcsi rónán 
Azon a kicsi akácos tanyán.
Megtépett, vérző szíve csak úgy sajgott 
S a két szeme is könnyezett talán.
Egy pöttöm lányka állott meg előtte:
„Tanító bácsi, mondja, mért búsul?
Virágot hoztam, én szedtem csokorba , . .“
S elmosolyodott a tanító úr.

A zu tán  bement, be az iskolába 
Kacagó, vidám gyermekhad közé,
Elhalkult a zaj, nagy csend lett egy percre, 
De ő a csendet halkan megtöré.
Beszélni kezdett kopott katedráján ,
Hogy kell szeretni Istent s a Hazát!
És a gyermekhad tikkadt, szomju lelke 
Mohón szívta be minden kis szavát.

__
__

__
__

__
_



M ár alkonyodott, mikor abbahagyta 
S haza engedte a gyermekeket,
Kiment a kertbe virágot öntözni,
F e ljö tt  a hold is, lassan este lett.
Tavasz volt , , .  május . . . mégis sírt a lelke, 
K ét szeme ismét csak könnybe b o r u l , ,  .
S gerendás, fehér, kicsi szobájába 
Nyugodni té r t  be a tanító úr.

De nem jött álom fárad t pillájára,
Imádság u tán  halkan k ö n n y eze t t . . .
T alán  megérzi távol, messze tőle,
Kiért hu lla t ja  most a könnyeket.
Ma ra k ta  fészkét párjával a fecske,
A  nádfedeles házeresz alatt.
S néki nincs p á r ja  . . . néki fészket rakni 
A nnak  kit szeret , . . sohasem szabad . . .

Mestergerendás, fehér kis szobában 
Zokogás halhszik, nincs ki nyugtat ád, 
Emésztő, görcsös férfi zokogással 
S ira tja  forrón, fájón asszonyát.
Az asszonyt, kiért vergődik a lelke 
Kiért most gyötrőn fájó könnye hull,
Az asszonyt, ki őt sohasem szerette 
S akiért meghal a tanító úr.

H át aki érez, miért, hogy úgy szenved,
Miért, hogy a sorsa gyász és fájdalom? 
Miért nem tépi szét a szív átkos láncát, 
Miért nem tud győzni annyi bánaton?
És akik lelkét gyötrőn megvámolják 
S megfosztják tőle drága kincseit,
M ért nem ölik meg, mért hagyják szenvedni, 
Óh, a jó Isten már az sem segít? . ,  ,

És másnap reggel leül asztalához 
A  tanító úr, a rca  halavány;
Elhal a kacaj, mosoly, zsivaj, jó kedv 
A  harminc vidám gyermek ajakán.
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Szorongva néz rá  harminc döbbent szempár:
—  Tanító b á c s i , ,  . tán* csak nem beteg? . . .  —
,,Dehogy, nincs bajom, nem fáj nékem semmi,
Csak figyeljetek jól most gyermekek!“

S beszélni kezdett az „ Is ten“ fiáról,
Ki az embernek megváltást hozott,
Hogy csak megmentse, tenger szenvedéstől,
M ért az ő sorsa mégis átkozott?
És templommá vált  az iskola terme 
A z Isten tévé őt most szónokul 
S a harminc gyermek csak nézte remegve,
Hogy milyen sápadt a tanító úr.

Elmúlt e nap is, hazaküldte  őket,
De azért elment, elszállt a híre,
Hogy hirdet igét, hogy tud  imádkozni,
Pedig —i szegénynek —  rég‘ meghalt a hite.
De, mert tele volt jósággal a lelke 
És úgy szerette a gyermekeket.
H át csak élt tovább, a máról-holnapra,
Vergődve, tépve, tovább sz en v ed e t t . , .

Egy kora este, szelid alkonyaikor 
Megindult lassan az akácsoron 
És nem ment véle, nem kísérte senki,
Csak az a szívettépő fájdalom.
Leült egy sírra kint a temetőben,
Egy szomorú fűz bús lombja alá,
És csüggedt fejét tenyerébe hajtva 
Magát a búnak ismét á tadá  . . .

És m ásnap reggel ott ta lá lták  holtan,
Nem bírta  tovább, szíve megrepedt.
De azért lelke felszállott a mennybe 
H a m ár a földön annyit szenvedett,
S most az akácos, csöndes temetőben 
Zúzott szívére egy sírdomb borúi,
Hol nem fáj semmi, hol nem szenved többé,
Hol nyugszik . .  . s f e l e j t . . .  a tanító úr , .  ,

A rany  György~
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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 E L Ő FIZ E T É SI ÉS HIRDETÉSI 
DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- 
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Szerkesztői üzenetek
Sch. V. Kunhegyes. Kopogtasson be máskor is, nagyon szívesen 

látjuk. Cikke egy olyan munkaterületet világit be, melyről kevesen tudnak, de 
melyet megismerni minden tanítónak már azért is szükséges, mert ennek isme
rete nélkül nem férközhetik a gyermek leikéhez és nem végezhet igazi nevelő 
munkát. Cikkét lapunk olvasógárdája bizonyára hálásan fogadja.

T. L. Iklad- Augusztus 19-én feladott levelezőlapját a hiányos címzés 
miatt három heti késéssel vettem kézhez. (Nem Paprét 2, hanem Ferenc József- 
tér 6.) Azért nem is válaszolhattam érdeklődésére idejében. Naplóját közlésre 
besoroztam és ki is szedettem, de akkor láttam, hogy kéziratát közlés végett 
más lapoknak is beküldte, így például a Harangszóban is megjelent. Mivel más 
lapban közölt cikket utólagosan nem adhatunk le, naplójának sem szoríthattunk 
már helyet folyóiratunkban. A szedés költsége tehát kárbaveszett.

K. K. Csikvánd. Poémái igen hangulatosak és mély kedélyre valla
nak, de tárgyuknál fogva nem szaklapba valók. A „Balaton“ című költői leírás 
tárcarovatunkban kapott volna helyet, de ez esetben is a fentebb említett ok 
miatt le kellett mondanunk közléséről. Sajnáljuk. Legszívesebben fogadunk olyan 
költeményeket, melyeknek központja a tanító, a gyermek, az iskola, család, 
szóval a mi külön világunk csodás szépségeivel és árnyoldalaival. Tessék itt 
körültekinteni, talál majd témát Ízlésének és lelki diszpozíciójának megfelelőt, 
korlátlan számban.

St. F. Hódmezővásárhely. A beküldött jegyzőkönyvet élvezettel 
olvastam, de a kisérő levél tartalma lehangolt. Csak ne veszítsd el ambíciódat, 
mert az ilyen agilis, tettrekész, lelkes kartársakra van szüksége a mi közössé
günknek. Szeretettel köszönt bátyád.

*

Kérjük az előfizetési díjaknak haladéktalan beküldését!



Meghívó
A  Dunántúli Ágostai Hitvallású Evangélikus Tanítóegyesület 

rendes közgyűlését 1930. évi október hó 8-án, délelőtt 8 órai kez
dettel Sopronban, az evang. elemi iskola vizsgatermében ta r t ja  meg, 
melyre az egyesület tagjait és a tanügy barátait tisztelettel meghívom.

Tárgysorozat:

1. Ének: Erős vár a mi Istenünk.
2. Elnöki megnyitó.
3. A  kegyelet adójának lerovása.
4. Elnöki jelentés.
5. Aggasztó jelenségek közoktatásügyünk terén. Előadó: Gráf 

Samú, igazgató-tanító,
6. Fogalmazás, írás és olvasmánytárgyalás. Előadó: Grieszha- 

ber E. fí. igazgató-tanító.
7. Miként alkalmazható az új iskola szelleme, vagy az új m ód

szer a vallási tárgyak tanításánál?  Előadó: Kühn János, tanító.
8. Pénztáros és számvizsgáló jelentése.
9. Indítványok.

A  soproni evang. tanítótestület ez alkalommal kiállítást rendez 
a növendékek irkáiból és kézimunkáiból. A  lá to ttakat a közgyűlé
sen megbeszéljük.

Krug Lajos, elnök.
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I Körösi Henrik |

Súlyos veszteség érte a magyar közoktatásügyet. Körösi Hen
rik dr. miniszteri tanácsos, a Néptanítók Lapjának nagynevű szer
kesztője f. évi augusztus 27-én hosszas szenvedés után meghalt. 
S ira tjuk  benne a széles látókörű tudóst, az ideális pedagógust, a 
nagy koncepciójú kultúrpolitikust és a tanítóságnak legönzetlenebb 
bará tjá t .  Szíve egész melegével csüggött a nemzet napszámosain 
és minden ereje megfeszítésével fáradozott a tanítóság szintjének 
és tekintélyének emelésén. Minden megnyilatkozása, cselekedete 
a közös nagy célt szolgálta: európai nívóra emelni a magyar iskolát 
és vele együtt a magyar tanítót is. E lméjének tiszta látásával, tan á 
csainak bölcsességével, mindig önzetlen támogatásával a legválsá- 
gcsabb időkben segítette elő a tanítói közösségnek törekvéseit és ez
zel elévülhetetlen érdemeket szerzett és emléket is állított magá
nak a magyar tanítók feléje dobogó, hűséges szívében. Rengeteget 
dolgozott. Ő volt a legelső tanügyi ujságiró, aki modern eszközök
kel és modern felfogásban magyarázta, fejtegette és népszerűsítette 
azokat a nagyszerű gondolatokat, amelyek mai közoktatásunk ge
rincét alkotják. Az ő teremtő ereje emelte ki a szerény eszközökkel 
dolgozó, lejmosolygott, lekicsinyelt, sokszor kigúnyolt Néptanítók 
L ap já t jelentéktelenségéből és tette a magyar tanítóság vezérorgá- 
numává, melyet az büszkén vall magáénak és amely a művelt Nyugat 
hasonló termékeivel nemcsak hegy kiállja a versenyt, hanem sok te 
kintetben azok felett is áll.

Körösi Henrik  a legnagyobb magyar nevelő munkások egyike, A  
napi sajtóban is mindig a nemzeti és vallásos tanítás megizmosodá
sáért harcolt és minden kinálkozó alkalm at felhasznált, hogy a t a 
nítói munka felbecsülhetetlen értékére és fontosságára felhívja a 
közfigyelmet és a tanítói karnak  munkája  jelentőségének megfelelő 
elismerést is szerezzen. Működésének hatását nem lehet egy dátum 
mal, vagy könyvvel megjelölni, vagy kiemelni, de hatása, á ldása a 
népoktatás legszélesebb területén és vonatkozásaiban is érezhető lesz 
még sek évtizeden át.

Szeretetünk és áldáskivánságaink kisérik a nagy férfiút utolsó, 
pihenő ú tjára . K. L.



243

Az új tanterv evangélikus iskoláinkban.
Nekünk tanítóknak az a végzetünk, hogy örökösen lessünk-vár- 

junk. Lessük-várjuk például, hogy kántori hivatásunk mely pe rc 
ben szólít elő. Lessük-várjuk azt is, hogy miként ad ja  ki föld
jeink bérlete a 28 pengős búza ellenértékét. Csakhogy most 
már megint 3 pengővel csökkent nyomorult reménységünk é r
téke. Azért  higyjük el, lassan-lassan mégis csak a cél felé kö
zeledünk. Eddig u. i. a felhőkig ért panaszunk jaj szava és lé tün
ket korbácsoló igazságtalanság toronycsúcsa, de mind magasabbra 
tör az. Egyszer csak eléri már mindkettő és megzörgeti a magas 
Eget . . „ m ajd  akkor m eghallgatta tásra  talál panaszunk s letörlik 
fájó könnyeinket. Lessük-várjuk.

Legjobb lesz, ha addig is elmenekülünk más tá jakra , mást lesni- 
várni.

Könnyű néktek boldcg kartársaknak, akik ott a Balaton hűs 
hullámai közt lubickolhattok. Ti már többnyire elvégeztétek a nyo- 
mcrúlt világban legboldogabb, legszebb és legszentebb célotok felé 
az útat: gyermekeitek szárnyrabocsájtását. Ti ott, révfülöpi kedves, 
kis tanyánkén meghitt együttesben vigasztalhatjátok egymást a szá
motokra kinálkczó vigasztalanságban. M egvitathattok egymás kö
zött sok, üdvös eszmét, amivel hasznára  lehettek iskolának, egyház
nak, hazának és a tanítói köznek. De mit csináljunk mi, a többség, 
akik még ama, fent említett legboldogabb cél előtt állunk, akiknek 
ez elé is sokszor leküzdhetetlen akadályok tornyosulnak? Mivel tö lt
sük mi a drága időt? Szántsunk, vessünk, arassunk, vakarjuk  a lo
vat, tehenet, hordjuk a trágyát?  M ert valljuk be —  kultúránk és 
népoktatásügyünk legnagyobb szégyenére legyen mondva — sokan 
erre is rá  vannak utalva, kényszerítve, ha gyermekeiket méltóan 
akar ják  felnevelni és ha meg akarnak  élni! Ettől eltekintve minden
kinek bőven jut a rra  is idő, hogy az új tanévre előkészüljön, jobban 
mondva: az új tanterv  új tanévére. Igen, az új tantervre! M ert a 
tanterv  —  legalább is úgy látszik —  évről-évre mindig csak új m a
rad. Igaz, lessük-várjuk, hogy ne legyen már új előttünk, de sok
szor, sok esetben a legjobb igyekezet mellett is új marad. A  „N, L.“’ 
idevonatkozó, Ízelítő közleményeit már többnyire betéve is tudjuk, 
de a tanterv  ennek dacára  is sok tekintetben új m arad  előttünk! 
Vezérkönyvet! —< ezt harsogja sok bölcs! De hát lássuk csak! A  
legolcsóbb vezérkönyv ára  6— 8 pengőnél kezdődik. Hány ilyen ke l
lene, hogy mindennek birtokában legyünk! Havi 100 pengő kész
pénzből azt se tud ja  az a nyomorult, államsegélyes, családos tanító, 
hogy hová, mire fordítsa a garasokat. Gyermekei nevelésére-e, ru- 
házására-e, konyhai kiadásokra-e vagy mire?! Könyvvásárlás m a
holnap már luxusszámba megy.

A  ,,P. H .“ napilap a közelmúltban egy, nap ja inkra  nagyon je l
lemző, párbeszédes pamfletét közölt Dymi tollából. Ezt írja: ,, . . k é r
lek emlékezzél csak vissza a régi időkre, milyen kultúrátlan, milyen 
műveletlen volt az emberiség. A  könyvkereskedésekben sorra fogy
tak a könyvek, az írók müveit szétkapkodták. De m a? A  kutya sem
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olvas könyvet, amiből csak az következik, hegy manapság mindenki 
művelt, semmi szükség sincs arra, hogy tanuljanak  . . De hát ki 
is venne ma könyvet, amikor ma-holnap ott tartunk, hogy a fenti idé
zet paródiá já t  a középosztályra ilyenformán lehetne kezdeni: . . . m i 
lyen éhes, milyen falánk volt az emberiség . . . stb.

Az iskolafenntartók 100—200%-os egyházi adóteher mellett el
érték teherbiróképességük legvégső határát.

Lestük-vártuk, hogy maj d  behívnak bennünket valamilyen é r 
tékes továbbképző tanfolyamra! Lestük-vártuk, hegy még a tanév 
megnyílása előtt megjelenik valamilyen alkalmas, részletes utasítás, 
de ügy látszik ilyen komoly dolgokkal a nyár hevében — rajtunk kí
vül — senki sem akar törődni. Mindenki vakációzik. A  magasabb 
fórumok meg bizonyára népoktatákügyünknél fontosabb dolgokkal 
vannak elfoglalva. És mi így lessük-várjuk teljes munkakészséggel 
az ,,űj tan te rv“ elavulását. Lesní-vární anyagi tehetetlenségünkben 
az égi mannát! Ez a mi sorsunk.

igaz! A  pedagógiai szemináriumok sok tekintetben útmutatóid 
szolgálhatnának, de ezen a téren is sok a baj! Ezek a járási e lőadá
sok, mintanítások sok esetben hozzáférhetetlenek. Sok kartárs  p a 
naszkodik, hogy a nagy távolság, rossz útiviszenyek és rossz csatlako
zás miatt nem vehetnek részt ezeken. Hogyan is lehetne azt kívánni, 
hogy valaki télviz idején 20—30 km-t sajá t költségén, egészsége koc
káztatásával lófogaton tegyen meg, hogy eljusson egy-egy ilyen 
hasznos előadásra. Nem érthető az sem, hogy járásonként miért csak 
egy-két kiváltságos egyénnek adatik meg, hogy mestere lehessen az 
,,űj tan te rvnek“, hogy csak egyesek vehetnek részt azokon a nagy
szerű tanfolyamokon, melyeken az új szellem atyamestereit szemtől- 
szembe hallgathatják!?

Ilyen és hasonló gondolatok felett töprengünk a nyár hevében. 
Kézenfekvő igazságok ezek mind, olyan igazságok, melyeket a vak 
is lát. Ellenben, ha tágra nyitott szemmel vizsgáljuk a helyzetet, azt 
kell mondanunk, hogy ezeken rágódni felesleges energiapazarlás, mert 
már maga a kitétel, hogy ,,új tan trv “ sem állhat meg tulajdonképen 
a mi evangélikus iskoláinkban! Az az új szellem, melyet a szóban- 
forgó tanterv felfektet, evangélikus iskoláinkban ma már közel 400 
esztendős! Ha bonckés alá vesszük s mélyebben, behatóbban figyel
jük azt, amit e tantervben ,,új“-nak mondanak, megláthatjuk, hogy 
az mind csak az evangyélium örök, nagy törvényeinek, parancsola tai
nak más-más formába öntése. Vagy tán tévedek, ha úgy látom, hogy 
a tantervben a legfőbb tartalmi elvek az emberszeretet (felebaráti, 
szülők, testvérek, rokonok, ismerősök, ismeretlenek, elhagyottak, 
boldogtalanok, nehéz viszonyok között élők szeretete, megbecsülése, 
ístápolása stb.), természetszeretet (állat-, növényvédelem stb.), szü
lőföld és hazaszeretet (elődök, ősök és azok emlékeinek, hagyomá
nyainak, ereklyéinek szeretete, tisztelése) körül kristályosodnak ki? 
És nem az-e a célja a tantervnek, hogy ezt az Istentől elrugaszko
dott, vad emberiséget visszavezesse a régi, keresztényi morálhoz?! 
Nem-e a legnagyobb evangyéliumi törvények a mozgató rugói az
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egész tantervkcm plexum nak: ,, . . , hit, remény, szeretet; e három, de 
ezek között legnagyobb a szeretet“ (I. Kor. 13. 13.)?

Lehetnek az ,,új tan tervnek“ a régitől módszerben eltérő kívá
nalmai, de én úgy látom és erős lélekkel és hittel merem állítani, 
hegy a mi evangélikus iskoláink számára tartalomban, szellemben 
nem nyújt újat, különösen azon evangélikus iskolák számára nem, 
melyekben azelőtt is az evangyélium tiszta szellemében folyt a 
munka!

De nézzük, hegy mi ú ja t  nvujt módszerben, alakilag az ,,új t a n 
te rv ? “

Mindennemű iskolának ismeretterjesztés a célja. Elemi iskolá
ink a legelemibb ismereteket terjesztik. A  tanítómesternek — mióta 
csak iskola van a világon — az a komoly feladata, hogy tanításait 
tanítványai tényleg maradandó, használható sa já tjukká  tegyék. Ezt 
célozza új tantervűnk is fokozottabb mértékben, midőn módszeres 
újításaival a nyugati népek munkaiskolái m intájára  a tanulandó és 
tanult  leckéket értelmes megemésztésben (tehát nem szajkó módon 
való, meg nem értett  elmondásban) kívánja m aradandó sa já tjává  
tenni a gyermeksereg részére.

Az a tanító tehát, aki már azelőtt is az evangyélium szellemében 
tanított és aki közléseit (a tananyagot) úgy tud ta  a gyermekbe p lán 
tálni, hogy az egész életére elkísérte s hasznára  volt a tanítványnak, 
régen az új tanterv  intenciói szerint tanított. Az ilyen tanító tehát 
nem sok ú jat talál az új tantervben, ham ar beleéli magát a tan te rv - 
szülce anyaghalmazba és anyagelrendezésbe. Ezek szerint csak any- 
nyí lesz új a mi iskoláinknál, hogy nehány, eddig prímának minősí
tett, látszat-eredményekkel brillírozó iskola helyét azok az iskolák 
foglalják m ajd  el, melyek eddig is az igazi, belső értékkel és e red 
ménnyel szerénykedtek.

Nagyon ta lá lóan és helyesen á llapíto tta  meg Graf Samu testvé
rünk lapunk f. évi 3. számában, hogy mindezt elérhettük volna ,,a 
Berzeviczy-féle tanterv  a lapján  is“, anélkül, hogy annyi gondot okoz
zunk -— sok iskolának — az újjal.

Ezek szerint tehát ne lessük-várjuk oly tehetetlenül az új ta n 
terv szellemének megismerhetésére nyíló alkalmakat, hanem tan í t 
sunk minden tan tárgyat az evangyélium szellemével átita tva és a 
szorosan vett ,,iskola“ értelmében. Gondoljuk meg, hogy mindazt, 
amit tanítunk azért tanítjuk, hegy annak nebulóink az életben ko
moly hasznát is vehessék. így majd boldogulunk az új tanterv kívá
nalmai szerint is!

Ha az államhatalom az evangyélium szellemében rendeli el a 
népoktatás keresztülvitelét, az nem egyéb, mint az egyház és evan
gyélium diadala. E körülmény pedig fényesen igazolja az egyházi 
iskolák létjogosultságát. A  magyar államhatalom új tanterve az evan
gyélium szellemével, a legnagyobb krisztusi törvényekkel parancsolja  
á tita tn i az elemi iskolák összes közismereti tantárgyait. Azokat a 
száraz tan tárgyakat is, melyek azelőtt oly lélekölő, unalmas ó rákat 
szültek sok iskolában. Büszkék lehetünk rá, hogy minden, hivatása
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magaslatán álló evangélikus iskolában évszázadok óta már ebben 
a mederben folyt a munka, azért a mi iskoláinknak nincs is e téren 
sok lesni-várni valójuk, vagy az új tantervről sck tanulni valójuk!

Reichel Lajos.

Pszichoanalízis és pedagógia.
Irta: Schranz Vilmos  polg. isk, tanár.

A  modern pedagógia a legfilczófikusabb tudománynak szereti 
magát nevezni, amihez kétségkívül vannak elismerendő érvei. Ilyen 
érv már maga az a tény is, hogy a filozófia történetében szereplő 
nevek majdnem  kivétel nélkül a pedagógiának is nagyjelentőségű n e 
vei, minthogy a filozófiai rendszerekben legtöbbször pedagógiai el
méletet is találunk. Érv továbbá az a körülmény, hogy — mint a 
filozófiának, úgy a pedagógiának is a lap ja  a lélektan és a logika. 
Legfontosabb érv zonban, hogy ami összhangot, rendet, áttekintést, 
végső következtetést a filozófia teremt, azt a pedagógia hasznosítja 
a maga számára ta lán  a legteljesebb mértékben, sőt a pedagógiai 
fe ladata  azt tovább adni és gyakorlatilag hasznosítani.

Ezek ellenére sem tagadhatjuk, hogy a pedagógia még messze 
van attól a tudományos színvonaltól, melyet az exakt tudományok 
elértek. A  tudomány egyik, általános definíciója azt mondja, hogy 
törvényszerűségeket á llapít meg, melyek segítségévei a jövőre követ
keztet. Ebben a jövőre való következtetésben rejlik a tudományos 
elméletek gyakorlati alkalmazása, amire pl. az orvosi tudományban 
is igen szép példákat ta lá lunk (a cukcrbaj kimutatása és gyógyítása). 
A  természettudományok már elérték azt a fejlődési fokot, hogy föl- 
tétlen biztossággal meg tud ják  mondani, bizonyos eljárások, vagy 
komponensek alkalmazásával milyen eredményeket kapunk. A  pe
dagógia erre nem képes. Nevelési elvei, megállapításai irányt m u ta t
nak, princípiumokat állítanak fel, eszközöket jelölnek meg, — de 
mindezek figyelembevétele sem biztosítja a teljes sikert, nem h a tá 
ro lhatja  meg előre a nevelés végső eredményét. És ez természetes 
is, mert a pedagógia terrénuma az emberi lélek, az a lélek, melyet 
a természettudományok mai fejlettsége mellett is szinte á thatolha
ta tlan  misztikum vesz körül, melyet az emberi kutatásvágy talán 
sohasem fog e misztikumától teljesen megfoszthatni. Érdekes kettős- 
vonalúság különben, hegy miközben a valóságtudományok nagy lép 
tekkel ha ladnak a konkrét ismeretek útján, addig az emberiség á l
talában a spiritualizálódás felé tart. Amíg nem ismerjük a lelki élet 
lényegét, sőt minden fázisát, addig nem adhatunk a pedagógia szá
mára biztos és helyes eszközöket. A  lélektan egyes lelki folyama
tokat teljesen megismertet, miáltal különösen a pedagógia didaktikai 
részének veti meg az alapját; másokat sejt, ami ismét használ fő
képen az érzelmi nevelésnek. Ahol azonban a hajlamok és az a k a 
rati folyamatok következnének, ott még sok bezárt ajtó előtt állunk. 
Nagy és ismeretlen tekintély a lélektan számára a különféle dispo-
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ziciók, melyek nyomása a la tt  keletkezett a determináció és indeter
mináció vitája, ami viszont a determináció trónraültetésével végző
dött, a pedagógia nem csekélymérvü háttérbeszorításával.

Mióta a lélektan a természettudományok eszközeit is magáévá 
tette  és kibővült a pszichofizikával, mióta tágabb keretekben megin
dultak a lélektani kísérletezések, sokban bővültek e tudomány ke
retei, A  XVII. században született az asszociációs pszichológia, 
melynek a lap ja  a pszichofizikai paralellizmus (fiziológiai és pszicho
lógiai folyamatok párhuzam a). A  XVIII, század vége felé történik 
meg az említett természettudományi alapvetés és kísérletekkel való 
bővülés. Legkiválóbb munkásai Ebbinghaus, G. M üller és W und t 
Vilmos az ő iskolájával. Szerintük a tudatélet egyes kielemezhető 
pszichikai elemekből áll, minden tuda tta rta lom nak  előzménye egy 
fiziológiai folyamat, egy testi inger a nagyagykérgen. Az egyes tu 
datelemek kapcsolatban állanak egymással s e kapcsolatok teszik 
egységessé a tudatot. Századunk elején mindinkább hevesedő tá 
madások érték ezt az asszociációs lélektant, e tám adások magva az, 
hogy az á lta la  hirdetett mechanikus séma a lelkiélet sokféleségét, 
gazdagságát, lelki összefüggéseket, a tuda t  egységét nem tud ja  fele
lősséggel megfejteni. Szakadás áll be, melynek nyomán Külpes, 
Biihler és Selz óvatosan próbálnak új orientációt szerezni* míg a 
radikális Wertheimer, Köhler és Koffka a pszichológiai „atomeirné- 
letet" teljesen elvetik. Abban mindkét irány egyetért, hogy a tu 
datélet nem érzeteknek és képzeteknek tömegéből tevődnek össze, 
hanem eleve keletkezett egységeknek, befejezett ta r ta lm aknak  k a p 
csolata az. W. Dilthey és Spranger tiltakoznak a mechanikai és fizi
kai (tehát természettudományi!) metódusoknak a pszihológiában való 
analóg alkalmazása ellen. W ertheimerék szerint nem egyes hango
kat, hanem melódiát hallunk, Sprangerék szerint egy eszközről cél 
felé haladó akarati  funkciói nem vezethető vissza tartalcmnélkiilí 
képzetkapcsolatokra.

Ilyen körülmények között lépett fel F reud  Zsigmcnd, aki csak
ham ar a tudós világban, sőt a laikusok közt is ismert névre tett  szert. 
A kár  elfogadjuk egészében, vagy részben F reud  tanítását, akár nem, 
annyi bizonyos, hegy egy új tudománynak, a pszichoanalízisnek lett 
ő a kezdeményezője.

F reud  eredetileg az asszociációs lélektan felvetéseiből indult 
ki. A nnak főgcndclatát, a paralellízmust alapul véve, mindvégig á l 
lítja, hegy minden lelki történés épen úgy szükségképen határolt, 
okoktól és törvényektől determinált, mint a testi élet folyamatai. 
Ez a causalis determináció a pszichoanalízis postulátuma. Minden 
lelki történés eszerint agy-élettani feltételektől függ. Abban azon
ban már új útakon jár Freud, hogy a régi felfogás pszichológusaival 
és pszichiátereivel ellentétben a lelkibetegek u. n. kiesési jelenségeit 
nem csak — és föltétlenül egyes agyrészek sérüléseiből, azok hasz
navehetetlenné válásából, vagy kóros elváltozásaiból akar ja  leve
zetni, tehát negatívumoknak tekinteni, —* hanem valami meglévőt, 
pozitívumot lát azokban, melyek a normálistól eltérő viselkedést je 
lentenek a dolgokkal, az emberekkel és a sa já t  énnel szemben. A
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hisztérikus jelenségek tehát nem hiányosak, nem kiesési jelenségek, 
hanem pozitívumok, melyeknek tartalmi-, kifejezési- és akarati  sa
játságaik vannak, melyeket az izoláltságból kiemelni és megmagya
rázni a pszichoanalizis feladata. A  lényeg tehát abban rejlik, hogy 
nem mechanikus, nem üres megnyilatkozások ezek, hanem gondolati, 
érzésbeli — szóval lelki —  tarta lm uk van. Ismeretes pl. a ,,mosási 
kényszer“, vagy a ,,tériszony“ és más lelkibetegségek sajátsága. Az 
előbb említett „ ta r ta lom “ nem azt jelenti, hegy az ilyen defektusok 
az egyén számára ta rta lm aznak  tudatos elemeket, ellenkezőleg: ‘úgy 
,e kényszerképzetek, mint az ellenszegülés esetében fellépő félelem 
úgy hatnak  a beteg egyénre, mint idegen testek a lelkiéletben. És 
bár a neurotikus néha tud „okokat“ említeni kényszercselekvése 
számára, de ezek sohasem valódi okok. A  valódi „ok“ egy analógiás 
eltolódás, egy lefolyásában megakadályozott lelkifclyamatnak m ás
sal való helyettesítése, vagy más ehhez hasonló mélyenfekvő lelki ki
siklás, — mert az ösztön és a vágy rosszul sikerült elnyomása ilyen 
neurotikus szimptomákra vezet, —  de mindig valami olyan jelenség, 
melynek a maga visszavezetett, eredeti gondolat- vagy érzésláncola
tában  megmagyarázható és logikus helye van. Ez épen a jelenségek 
tartalma.

A  pszichoanalízis F reud  és Breuer 1895-ben megjelent könyvé
vel: „Studien über Hysterie“ veszi kezdetét. Korántsem kész, lezárt 
tudomány, sőt ellenkezőleg, be láthatatlan  fejlődési tere van még. 
Céljánál fogva az orvostudományok közé tartozik, azok legfiatalabb 
ága, így elsősorban a pszichiáterek a művelői és eredményeinek hasz
nosítói. Minthogy azonban a lélek működésére és elváltozásaira akar 
világot veni, a legszorosabb kapcsolatba kerülhet a neveléstannal. A  
súlyosabb elváltozások a lelkiélet működésében az orvos elé ta r toz 
nak, az igyekszik azokat a pszichoanalízis segítségével meggyógyí
tani. Vannak azonban már a gyermekkorban olyan analizálható 
lelki elváltozások, melyek nem kimondott betegségek; felületes ne
velés mellett észre sem vehetők, így orvos elé természetesen nem 
kerülnek, de következményeikben fontos befolyást gyakorolhatnak a 
nevelésre, állandó hajlam okat idézhetnek elő, hisztérikus jelensé
geknek lehetnek okai, az egyéniség kialakulásában s ezzel egyúttal 
a nevelés eredményességében is, — döntő befolyást gyakorolhatnak. 
Kétségen felül áll tehát, hogy a nevelőre sem lehet érdektelen a 
pszichoanalízis, mint nem lehet általában a lélektannak semmi fej
lődési momentuma az. Nem táplálhatunk vérmes reményeket az 
iránt, hogy a nevelő egyúttal pszichoanalízishez is értsen, —  az a 
pszichiáterek hivatása; — aziránt sem, hogy kellő pszichcanalitikai 
ismeretek birtokában talán forradalm at s újabb, nagyszerű e redm é
nyeket idézhetünk elő a pedagógiában. De mindenesetre az eredm é
nyekhez hozzájárulhat, — a nevelő látókörét kiszélesíti és e ljárását 
óvatosabbá és tapintatosabbá fogja tenni a pszichoanalizis eredm é
nyeinek ismerete.

Lássunk néhány példát Freud, Breuer és A ster pszichoanalitikai 
praxisából, előbb általánosságban jellemzőt, aztán pedig a nevelés
sel közelebbi kapcsolatban álló gyermek-lélektanit.
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Egy 21 éves, nagy intelligenciájú, müveit leány, hogy a monoton 
életből, melyet a ház tartás  rárótt, szabaduljon, az ébrenálmadozáshoz 
menekült. Ezt annyira vitte, hogy szinte kettős életet élt. Mikor 
a ty ja  súlyos beteg lett, önfeláldozással ápolta, annyira, hogy nagyon 
kimerült. Ekkor különféle szimptómák mutatkoznak ra jta :  ételtől 
undorodás, ideges köhögés, súlyos bénulások, látási zavarok, tudat-  
kettéoszlás, ballucinációk, nyelvzavarok, egészen az anyanyelv elfe
lejtéséig. Naponta  a beteg bizonyos időben szituációkat és élménye
ket hallucinált, melyek nagyon fantasztikusak, borzasztók voltak s 
tudatta lanul, mintegy tranzban já tszódtak le s melyek megfigyelése 
.segítette elő aztán a beteg meggyógyítását. Ebben a hipnotikus á l
mában ugyanis beszélt és megkönnyebbült. Az orvos erre szándéko
san elősegítette ezt a hipnotikus ,,beszédgyógymódot“, kikérdezte a 
régmúlt eseményeket s a beteg elmondott olyan dolgokat, mikről 
ébren sejtelme sem volt s melyek okozói voltak lelki defektusainak, 
így: egyszer egy szobába lépve, látta, hogy a macska tányérból eszik 
és pohárból iszik az asztalon. Ettől ered t az undorodása ételtől, 
italtól. Elmondta, hogy atyja betegágyánál virrasztva egyszer, álmo
dozott és fantáziáit s így képzelete egy nagy, fekete kígyót látott 
közeledni. Feléje  akart  nyúlni védőleg, de ülés közben a k a r ja  el
zsibbadt s .így nem tudott  mozogni. Ez okozta a bénulást. H a lá l
félelmében imádkozni akart, de csak egy idegen nyelvű —  angol, — 
ima jutott eszébe. Ennek folvamánya volt, hogy az anyanyelvét e l
felejtette s csak angolul tudott beszélni. Ápolás közben tánczenét 
hallott, vágya tám adt ott lenni, m ajd  erkölcsi érzéke a vágyat visz- 
szaszcrította; ebből lett az ideges köhögés. Könnyeit akarván a ty ja  
elöl elrejteni, —  látási zavarai keletkeztek. Mindezekre az élmé
nyekre tudatos állapotban nem emlékezett, mert azok ugyancsak nem 
tudatos, hanem hallucinatórikus állapothoz voltak asszociálva. És 
a legérdekesebb, hegy mikor elbeszélte a beteg az élményt, a gátlás, 

ami eddig fennállt, — megoldódott s a defektus megszűnt, vagy 
javult. Természetesen a pszichoanalitikus orvos apróra  feldolgozza 
az ilyen eseteket; itt a rra  nincs hely, —. és azonfelül — elég a lé 
nyeg is.

Egy másik eset ugyancsak F reud  gyűjtéséből: Egy férjnek, —- 
aki felesége bánásm ódját hűvösnek ta lá lja  magával szemben, — fe
lesége könyvet ajándékoz. A  férj udvariasan megköszönve, e lrakja  
a könyvet úgy, hogy hosszú időn át hiába keresi minden elképzelhető 
helyen, nem akad rá. Egyszer beteg lesz; felesége odaadással, sze
rete tte l ápolja, mire lelki aggálya felesége hűvösségét illetőleg felol
dódik, utána felkel és biztos kézzel felnyitva egy félreeső fiókot, ki
veszi a könyvet. Ez esetben a könyv elrakása nem hiány a lélekben, 
helyének ,,elfe le jtése“ nem kiesés, hanem az önmaga, a tuda t  előtt 
sem bevallott érzésnek: az a jándéknak  viszonzásképen hűvösen fo
gadása jutott kifejezésre a félretevésben, de a gátlás ezt nem engedte 
később sem tudatra  emelkedni. Mikor a gátlás megszűnt, — a könyv 
helye is emlékezetessé vált.

Ezek a példák az autohipnózison, az öntudat kettéválasztásán 
alapulnak, ami viszont F reud  és Breuer szerint az ösztönéletnek visz-
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szahatása önmagára (katharsis). Azért ezek az u. n. Breuer-féle 
„kathartikus esetek“ ; a feloldásuk tuda tta lan  állapotban történik. 
Ezt kiszorította az analitikus metódus, mely hipnózis nélkül, szabad 
asszociációkból á llapítja  meg a diagnózist és végzi el a feloldást. 
Ilyen analitikus megfejtés alá  eshetnek pl. az álmok is, melyekre 
nagyon érdekes pé ldáka t jegyzett fel Freud. Térjünk azonban a pe
dagógiával közelebbi kapcsolatban levő esetekre!

A  gyermekkor legviharosabb korszaka kétségkívül a pubertás 
kora. A  sexuális ösztön nyomaira már ezelőtt is ráakadhatunk, v a 
lódi érvényre azonban csak e korszakban jut az. Hatalmába keríti 
a  testet és a lelket egyaránt és a pedagógia által is már régen elis
mert zavarokat idézi elő. Ezeken a ,,rögös“ éveken átvergődik az 
ifjú és látszólag megnyugodott, győztes maradt. Hogy valójában 
azonban milyen maradványai lehetnek az átélt korszaknak, arra  a 
pszichoanalízis derít fényt.

A  pubertás korának velejárója  az onánia. Ez a gyermeket visz- 
szavcnulttá  teszi, elzárkózik lelkileg a felnőttektől, barátaitól és 
bűntudatot érez, ami bátorta lanná, bizonytalanná teszi minden cse
lekedetét. Lényegében ez a korszak keresés: a szerelem keresése. 
Keres valami ideális lényt, melyet feltörő érzelmei hevével szeret
het. Hegy ez nem reális szerelem, azt m utatja  az a számos példa, 
melyben a szerelem tárgya a tanító, tanár, gyóntató, az egynemű 
barát, vagy barátnő, stb. Ha azonban nem talál „méltó“ ideálra, 
„narcísmusra“ — önimádatra vezethet a keresés. Ily esetben és 
álta lában e  kereső korszakban áldásos lehet a jó nevelő irányítása, 
aki észrevétlenül valami érdemes, erotikától mentes ideált állíthat 
az ifjú elé!

A tekintély elismerésénél, vagy ellene lázadásnál is érdekes e l
tolódás léphet fel. A  családban az apa tekintélye föltétlenül érvé
nyesül, a fiúgyermekek pedig az anyai lágyabb szeretet mellett az 
apában zsarnokot hajlandók látni s megtelnek az ellenszegülés vá
gyával. Az apa ereje  ennek gátat vet és így analóg eltolódás áll be: 
a gyermek lázadozik a tanárai s később esetleg a társadalm i tekin
télyek ellen. így születik a forradalmár. Ha az atya feddhetetlen, a 
gyermek könnyebben elismeri a tekintélyt s kisebbmérvü az említett 
deszpotíkus nyomás és a gátlás. Végzetes lelki defektus állhat azon
ban be, ha a gyermek tényleges hibákat fedez fel az apában s még
sem „szabadulhat“ fel az autoritása alól. Itt is fontos beavatkozás 
vár a nevelőre!

A  szülőknek a gyermek által észrevehető titkolódzása a gyermek 
eredetére vonatkozólag szintén súlyos zavarokat idézhet elő. A gyer
mekbe titkos gyűlöletet ültet szülei iránt, bizalma megrendül s kí
váncsisága a végsőkig íokozódhatik. H. Zulliger jegyez fel egy ese
tet, melyben ezáltal egy fiú fanatikusa lett az igazságnak, annyira, 
hogy a könyveiben levő meséket gyűlölte, az igaz történeteket bizal
matlanod fogadta, osztálytársait kérlelhetetlenül elitélte s elfordult 
tőlük.

A gyermeki ösztönélet fejlődésének normális fázisa az u. n. 
Ödipus-szituáció, a fiúknak az anyához, a lányoknak az apához való
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vonzalma, vagy helyesebben, azok másneműségének az érzése. Ve
szély ebből kifolyólag csak akkor lép fel, ha a gyermek ezt a fázist 
nem győzi le. Az anya —• mint ilyen Ödipus-ídeál állandósulhat a 
tuda t alatt  elrejtve s minthogy a gyermekkor minden élménye idők 
folyamán megszépül, sőt az egész gyermekkor az ő igazaknak, vagy 
lehetségesnek vélt ábrándjaival való-ságos paradicsommá válik az 
emlékezetben, ez a tudat alatti ideál hajtóerővé válhat s az ifjú, a 
férfi ezt kergetve, lányról-lányra téved és Don Jü an n á  lesz.

Az Ödipus-viszony természetes levezetése, hogy ezt a helytelen 
személyre, a szülőre tapad t  vonzalmat a tekintély eltolódni kénysze
ríti s nem ,,azt“, de „olyant, mint az“ fog keresni. Ehhez azonban 
szükséges, hogy az apa az a feddhetetlen tekintély legyen a fiú 
szemében, aki az eltolódás után is szeretetek tiszteletet és csodálatot 
érdemel. Azonkívül kell, hogy a gyermek érzései hajlíthatok legye
nek. így a „vetélytársból“ ideál lesz s a teljes férfiasság és nőiesség 
kifejlesztése ez ideálok nyomán már a nevelés dolga. Ezzel az ideál
lal a gyermek azonosítja az énjét, nem a jelenlegit, hanem azt az 
ént, amivé lenni akar. így a minta nemcsak a szülő lehet, hanem a 
tanító, a történelem nagyjai, vagy a regényhősök is. S minthogy ez 
ideálok tuda t a la tt  vezetik a gyermek mindenkori énjét, ugyanolyan 
tekintéllyel uralkodnak rajta , mint korábban az apai tekintély, — 
jól vigyázzon a nevelő, milyen ideálokat épít, vagy rajzol a gyermek 
elé s milyen könyvet ad kezébe!

Súlyos konfliktust okozhat a gyermeki lélekben a társak által 
történt durva, kíméletlen, sőt kiélezett nemi felvilágosítás. Annál in
kább hitelt adhat ennek, mert a szülő titkolódzik előtte e téren. így 
történhet aztán, hogy az utcai szerelem szennyét érzi rá tapadni a 
szeretett édesanyára, ami viszont neurotikus jelenséggé erősödhetik. 
Persze, a gyermek igyekszik ettől a szennytől az anyát megtisztítani 
s eme törekvése ismét tudat alatt  állandósulhat és folyamánya az a 
mentési-vágyás, amit minden jóérzésü ifjú táplál a prostituáltakkal 
szemben.

Különös lelkiállapot következik be akkor, ha a gyermeknek te s t
vére születik s a szülők szeretető talán a kelleténél jobban fordul 
az újszülött felé. Ilyenkor a gyermek féltékeny lesz, annál nagyobb 
mértékben, minél inkább kegyben, vagy kényeztetésben volt előbb ré 
sze. Következménye, hogy az addig kifogástalan viselkedésű gyermek 
akaratos, engedetlen, ügyetlen, nehézkes lesz s e viselkedésével 
kényszeríti a szülőt, hogy vele is többet foglalkozzék úgy, mint te s t 
vére születése előtt tette. Itt a tuda t a la t t  az a törekvés él a gyer
mekben, hogy magát tegye a gondozottabb testvér helyébe. Minél 
türelmetlenebb ilyenkor a szülő vele szemben, annál nagyobb mérvű 
ez a neurotikus jelenség is. Ugyanilyen esetek nagyszámmal fordul
nak  elő az iskolában is és a nevelő legnagyobb tapin ta tára  lesz szük
ség a kiküszöbölésükhöz.

Minthogy csak néhány példát akartam  említeni, nem folytatom 
tovább. Lehetne szólni még sok más pszichoanatitikaí kérdésről és 
eredményről, célom ezúttal csak az volt, hogy felhívjam a pedagó
giával való kapcsolatára  a figyelmet.
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A német nyelv oktatásáról fiú
középiskoláinkban.*)

Felolvasta vitéz dr. Réz Henrik  gimn. tanár Bonyhádon, 
az Országos Evang. Tanáregyesület közgyűlésén.

Nagy örömömre szolgál, hogy Tolnában, a századok óta magasz
talt német szorgalom és német hűség hazai otthonában, szólhatok 
a német nyelv tanításáról és jelen állapotáról a mi középiskoláink
ban. Tolnai testvéreink szorgalmát m utatja  nagy gazdasági felkészült
ségük, hűségükről pedig sokszor adtak  tanúbizonyságot, ha édes h a 
zánk válságos helyzetben volt. Magyar szívük mellett megtartották 
őseik kiváló német tulajdonságait is.

S ahogy mi itt kicsinyben német testvéreinkkel állandóan érin t
kezve, vagy a magyar, vagy a német nyelv közvetítésére vagyunk  
utalva, így volt az szinte kezdettől fogva nemzetünk életében is. 
Nálunk — elszigeteltségünk miatt —i már a honfoglalás óta nagy je
lentősége volt az idegen nyelvek tudásának és Szent István német 
lovagjaitól napjainkig, a latin mellett, főleg a német uralkodott. M el
lette csak a XVIII. században volt nagyobb hatása  a francia nyelv
nek és szellemi életnek. Mostani csonkaságunkban pedig még ak tuá 
lisabb kérdéssé lett, mert a művelt magyar ember tehetetlenül áll a  
népek e nagy, mindennapi harcában, ha nem tud  idegen nyelvet. A  
nyugati nagy népek nyelvének ismerete a magyarságnak a nemzet
közi forgalomba való bekapcsolásának egyik nélkülözhetetlen esz
köze; s itt elsősorban a németre kell gondolnunk és arra  is vagyunk 
utalva földrajzi helyzetünknél fogva.

Az élő nyelv fontosságát már kezdetben megérezte az iskola is, 
amely sohasem zárkózhatik el teljesen a társadalom  belső életének 
és mozgalmának hatása  elöl s felvette tanítási programra jába. Eleinte 
természetesen nálunk is, nyugaton is, a latin mintájára tanították, 
de már korán foglalkoztatta a pedagógusokat az eredményesebb élő
nyelv-tanítás problémája. Elvétve m ár a XVII. és a XVIII. század
ban is találkozunk ilyen kísérletekkel, így Comeniusnál, aki szem
léltető ,,Orbis pictus“-ával nagy hatást gyakorolt; Ratichiusnál, aki 
előbb a nyelvet akar ta  tanítani és csak azután  a szabályokat; később 
Basedownál — m ajd  a XVIII. század végén és a XIX, század elején 
egymás után lépnek fel Meidinger Valentin János Németországban, 
Jean  Joseph Jaceto t Franciaországban, Hamilton Angliában és még 
sokan, akik mind az élő nyelvek eredményesebb tanítását akarták  
elérni.

A  pedagógia rendszerezésének, a módszeres kérdésekkel való 
foglalkozásnak idején az idegen nyelvekre is érvényesítették H erbart  
fokozatait és ezáltal a tanításuk még inkább formális nyelvtantanu
lás lett. Haszna és súlya volt ugyan ennek a besorolásnak is, mert 
tekintélyt, komolyságot adott az élő nyelvek tanításának és azzal

) Ezen kiváló értekezés különösen a kisebbségi iskolákban működő kartár
sak érdeklődésére is számíthat és ujjmutatásul szolgálhat a magyar nyelv sikeres 
tanításához. Szerző szíves engedelmével azért adjuk közre lapunkban. S z e r k .



253

le já ra t ta  a bonne- és a maitre-rendszert. A  régi nyelvtanítás a nyelv 
törvényeire fektette a fősúlyt és elhitte, hegy a „nyelvtannak formá
lis képző ereje van .“ Gyakorlati eredménye azonban igen csekély 
volt, azért a XIX, század második felében ellenáram lat támadt, amely 
a nyelvtani szabályok mellőzésével, csak gyakorlás útján, akarta  a 
nyelvet tanítani (direkt módszer). Ugyanakkor — a 80-as évek körül 
— a nyelvek tanításá t a régi, pusztán logikai alap helyett, lélektani 
a lap ra  fektették, ami nagy lendületet adott a kérdésnek. Azóta  a 
nyugati nemzetek á llandóan elméleti és gyakorlati munkát végeznek 
az élő nyelvek tanítása  és tanulása körül.

A  később nagy tért  hódított direkt módszer  első szószólója m a
gyar ember volt, Brassai Sámuel 1881-ben. Két értekezését Kaiblin- 
ger Ferenc dr. ismertette a budapesti IV. kér, reáliskola 1909/10. évi 
értesítőjében.) Nyelvünk és kis nemzetünk elszigeteltsége miatt nem 
keltett nagyobb visszhangot és csak az ő nyomán induló Viétor-nak 
sikerült, 1882-től kezdve, a kérdést általános érdeklődés tárgyává 
tenni. Térhódítása  gyors és nagy volt. 1892-ben megalakult a 
„Deutscher N euphilc lcgenverbaud“ — és 1902-ben a francia közép
iskolákban már kötelezővé tették. A lap jáu l a  beszédeit, a helyes ki
ejtést A'ette: minden a tanártól indul ki, nem a könyvből — de a 
nyelvtant sem mellőzte egészen. A  fordítás csak az irodalmi tan í
tással lép fel; á lta la  ismeri meg a tanuló a nyelv irodalmi szépségeit, 
e lsa já t í t ja  annak tarta lm át és elemezve megismeri a formákat. Min
dent az idegen nyelven akar megmagyarázni, megértetni.

A  direkt módszert a szemléltetővel összekötve a lapíto tta  meg a 
Németországból Amerikába vándorolt A. D. Berlitzheimer óriási 
nyelvtanítási vállalatát, a Berlitz-iskolát. Módszere nem volt új, de 
n agy  reklámmal és még nagyobb anyagi haszonnal dolgozott. M ód
szerével eleinte különösen az újonnan bevándoroltak angoltanításá
val szerzett sok pénzt és az ő pillanatnyi, gyakorlati szükségüknek 
bizonyára meg is felelt az ő tanítása. Azonban rövidesen hozzánk is 
eljutott és akiknek vagy elég szorgalmuk, vagy elég tehetségük nincs 
a középiskolában a nyelvek tanulásához, azok mind az ő lelkes hívei.

Berlitz (e fogalom alatt  értem az antigrammatikusokat, a bonne- 
és a maitre-rendszer híveit) a nyelvet úgy aka r ja  tanítani, mint a 
gyermek az anyanyelvét tanulja :  pusztán hallás és beszélés útján. 
Csakhogy itt a lélektani kiindulás helytelen, mert a gyermekkorral 
járó természetes fejlődési jelenség a felnőttnél már nincs meg; a 
gyermek — amikor megtanulja az anyanyelvét — nemcsak a hallott 
szavakat igyekszik reprodukálni, hanem benne működik a veleszü
le te tt  immanens erő is. Ha lélektanilag helyes volna a kiindulásuk, 
akkor a m agára hagyott szegény gyermek csak sokkal később tanulna 
meg beszélni, mint a gazdag, akivel á llandóan foglalkoznak; pedig a 
gyerekek kb. egy időben tanulnak meg beszélni. A  felnőtt embernél 
a veleszületett erő már java részben elhasználódott az anyanyelv 
megtanulásával, s így csak mesterséges úton tanulhat meg idegen 
nyelvet. Az anyanyelvet belülről kifelé tanuljuk, az idegen nyelvet 
kívülről befelé. (Erre nem régen is rám utatott H ajnal Dávid dr. a 
„Kereskedelmi Szakokta tás“ 1930-as évfolyamának 6. füzetében.).
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Hibás a direkt módszet akkor is, amikor a kezdő fokon csak az 
idegen nyelven akar elindulni, mert mégis a megértés a fontos. Évek
kel ezelőtt egyszer megpróbáltam a kezdő fokon, a legegyszerűbb 
beszédgyakorlatokat — a környező tárgyakról — csak németül tan í
tani. Többszöri gyakorlás u tán  a fiúk nagyszerűen feleltek a feladott 
kérdésekre, de amikor megkérdeztem egyet, begy mit mondott, nem 
tudta. Mennyivel inkább kell még a nyelvtan elemeit anyanyelvűn
kön megértetni; a nyelvtant akár egészen is magyarul lehetne tan í
tani, csak a példákat és az egyes terminusokat németül. Mert a nyelv
tani szabályoknak, törvényeknek németül való elmondása leküzdhe
te tlen  nehézségeket okoz még a felső fokon is és sem gyakorlati 
haszna, sem szellemképző hatása  nem áll arányban a reá fordított 
idővel.

A direkt módszer (főleg Berlitz) látszólagos jobb eredménye on
nan van, hogy egyszerű, mindennapi dolgcknál tovább csak nehezen 
jutnak és leginkább olyan felnőttek tanulják, akiknek valami oknál 
fogva meg kell tanulnick a nyelvet és óriási szorgalmat fejtenek ki; 
azonkívül az óraszám nagyobb és a létszám kisebb, mint a közép
iskoláinkban. Nem is lehet gyorsabb eredményt elérni, hiszen szám
talan tapasztala ti  példa a lapján  a tanulónak magának kellene azo
kat a következtetéseket levenni, amelyeket a nyelvtan készen ad. 
A  nyelvtan időmegtakarítás. A  nyelvtan évszázados induktiv követ
keztetések eredménye, amiért kár volna kihasználatlanul hagyni. Már 
pedig nyelvtani ismeretek nélkül nincs nyelvhelyesség; ez az, ami 
a direkt módszerben hiányos, a Berlitzben meg alig van meg. Ez 
legalább olyan hiba, mint amikor a nyelvtant célnak tekintették. Ma 
már valószínűleg nem akad tanár, aki az egész órát nyelvtankikérde
zéssel, mindenféle ragozással, minden lehető időben és módban tölti 
el —■ de a nyelvtan használatáról, mint a nyelvi tanítás eszközéről, 
nem lehet lemondani.

Egyben azonban feltétlenül igaza van a direkt módszernek: hegy 
az iskolai dolgozatok írása és javítása több időt és erőt igényel, mint 
amennyi a hasznuk. Mert ha jól előkészített anyagból írunk dolgo
zatét, könnnyen felületességre szoknak a tanulók s a jó külső e red
mény nem felel meg a valóságos tudásuknak; ha nehéz, új szövegről 
vagy dologról van szó, előre lemondok a dolgozat sikeréről, Ha ezen 
két órán (ddgczat- ,  írás-javítás) behatóan foglalkoztatom az osz
tályt, többen tanulnak belőle. Elég volna néha egy-egy próbadol
gozat!

Az újító módszer 1900. körül érte el tetőpontját, de mindjárt 
u tána belátták tarthata tlanságát (pl. 1904-ben Kölnben tarto tt  Neu- 
philologentagon) és valami közvetítő módszert  kerestek. Ma nálunk, 
Ausztriában és Németországban aszerint tanítunk.

A z  1927.-i Tanterv  szerint ,,a német nyelv tanításának kettős 
célja van: a) Újabb német írók műveinek biztos nyelvtani ismereten 
alapuló megértése és annak a lapján  tájékozottság a német szellemi 
élet ismeretében; b) gyakorlottság a német nyelvnek írásbeli és szó
beli használatában.“ Ez megfelel a régi célkitűzésnek, csak a bizony
talan tarta lm ú „Kulturkunde" (az Utasításokban) új. Hiszen tágabb



értelemben minden szép verssel és minden élvezetes olvasrfiánnyal 
K ulturkundet végzünk, de olyan értelemben, mint Lux Gyula beszél 
róla a Magyar Pedagógia 1929.-i évfolyamában, hogy az irodalmi 
szemelvényből az illető nép jellemét lehetne kiolvasni, az igen ho- 
málycs dolog és csak elméletben létezik. Amellett nálunk még any- 
nyíval nehezebb az idegen nyelvek tanítása, mint másutt, mert a finn
ugor és a környező nagy népek indogermán nyelve közt nincs meg 
a belső lelki rokonság. A  mai eszközökkel az előírt cél nem érhető  
el, de lelkiismeretesen tanítva, a továbbiak jó alapját megveti.

Módszerül — mint említettem —  az úgynevezett közvetítő m ód
szert használjuk most és a rendelkezésre álló eszközök: az olvasmá
nyok (versek), a beszédgyakorlatok és a nyelvtan. A  legfontosabb, 
az alap, a jó olvasmány. A z  legyen élvezetes, könnyen megérthető 
és irodalmi érték. Minél közelebb áll a mai nyelvhez, annál köny- 
nyebb. A  kezdő és középső fokon a jó meséket, tréfás olvasmányokat 
egy-egy komoly elbeszéléssel, verssel kell vegyíteni. A  földolgozása 
már különféle, mert még egységes anyag mellett is a tanítás igen 
sokféle, hiszen tekintettel kell lennünk az oktatási feltételekre (a 
fiúk testi és lelki képességeire), a tanítás céljára és ami a legfonto
sabb, a tanár egyéniségére. Némely tanár  talán egyik tudományos 
módszerhez sem ragaszkodik állandóan (szakkifejezéssel: ,mines 
m ódszere“) és mégis csodálatos módon tud ja  megkedveltetni önma
gán át a szaktárgyát is; és az ilyentől nem tagadhatjuk  meg a m ód
szert. Kezdő fokon igen fontos a helyes kiejtés és a betűk írása, 
amire nézve most az Utasítások is jó bevezetést adnak. Mi, a b u d a 
pesti evangélikus gimnáziumban, m ár régen így tanítottunk, annál 
nagyobb örömmel vettük, hogy most az Utasításokban megvan és így 
nagyobb egységet teremt. Az irodalmi termékek olvasásánál fontos 
a fordítás, mert csak azután érti a tanuló kurziv olvasással a szöveg 
(próza, vers) szépségeit.

Ismert dolog és a legtöbb élőnyelv-tanár bizonyára a lkalmazza 
is, hogy a szavakat nem kell előzetesen megtanultatni (szómagclás), 
hanem c,sak a már lefordított és megbeszélt szövegből, hogy a meg
felelő lelki kapcsolat is meg legyen. De azután számonkérni!

A beszédgyakorlatok  igen fontosak, mert a hang- és beszéd- 
meterikus képzeteket fejlesztik; hiába van valakinek nagy szókincse, 
ha viszonyítva nem tud ja  őket használni, nem tud beszélni. Ezekről 
bőven szól a Tanterv és az Utasítások is. Én csak különböző m ód
jára és használhatóságára akarok kitérni. Kezdetben a szabad- 
beszédgyakorlatokat alkalmazzuk, a környező dolgokról beszélve, 
m ajd  az olvasmányhoz vagy egy jó képhez kapcsoljuk a beszédgya
korlatokat; ezek a legeredményesebbek, de csak akker, ha rendsze
res szókincshez kötjük, mert különben a szavak elröppennek —  és 
sokszor kell ismételni. Igen jól beválnak a Gouin-féle beszédgyakor
latok is, amikor valamely cselekvésről beszélünk, amelynek a lapja  
nem a külső, hanem a belső szemlélet (lelki képek). Haladottabb fo
kon ezek hálásak, mert a kép anyaga és tere korlátéit, de lelki szem
léletünkkel e ljutunk olyan terekre is, amelyek a képen nehezen, vagy 
sehogysem adhatók vissza. (Gouin módszerét Brassai Sámuel ismer-
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telte először 1881-ben, aki veté ly társa t látott benne. Módszeréről, 
elméletéről és gyakorlati alkalm azásáról Krohn írt egy könyvet 1900,- 
b a n ) , Közben a tanulókkal is kell kérdeztetni, mert az nehezebb, mint 
a  felelés, hiszen a kérdésben többnyire már benne foglaltatik a fe
lelet is. Ilyenkor csak a rra  kell ügyelni a tanárnak, hogy kellő 
eréllyel vezesse a beszélgetést, mert könnyen komikussá válik és csak 
szórakozásul szolgál. A  beszédgyakorlatok veszik talán legerősebben 
igénybe a tanár fizikumát, de ne sa jnálja  a fáradozását és beszéljen 
minél többet ő is németül, mert csak úgy tanulhat meg a gyermek 
beszélni. A  heti 2—3 óra nem tud ja  ugyan p ó td n i  a német környe
zetet, de valami ízelítőt és előtanulmányt ad hozzá; a kezdet nehéz
ségeit megtöri,

A  nyelvtanról  és annak fontosabb részeinek szükséges tan ításá
ról már a direkt módszernél szóltam. De a nyelvtan rövidíthető — 
csak a leglényegesebbet tanítsuk!  — és ezt mint klasszika-filológus 
is meg merném tenni.

Még néhány szót a tervbe vett német érettségiről. Magam is azok 
közé tartozom, akik az érettségi vizsgálatot a német nyelvből szük 
ségesnek látták (meg is írtam a Prot. Tanügyi Szemlében), de nem 
úgy gondoltam, mint amilyen a mostani tervezete. Legyen érettségi 
tárgy a német, de nem heti 2 órában a VII.—VIII. osztályban, ami
kor az új Tanterv  még a XX, szásad íróit is felvette a régiekhez; ne 
legyen csak írásbeli vizsga és ne legyen a fordítás magyarról-németre! 
A latinnál is megelégszünk az anyanyelvre való fordítással, pedig 
heti 6 illetőleg 5 órában tanulják. Meg kellene nézni a külföldi pé l
dákat is. így Poroszországban 1956-ban kelt az utolsó érettségi ren 
delet, amely a németről-franciára való fordítást követelte; 1882. óta 
három új érettségi utasítás jelent meg náluk, azok közül kettő szó
beli vizsgát követelt (igy volt 1901 óta a háború végéig — jelenleg 
nem tudom hogyan van), s egy (1892.—1901.) szóbelit és írásbelit, 
de franciáról az anyanyelvre. Ne kívánjunk talán mi sem többet sze
gény magyar gyerekektől, mint a németek az övéiktől! A K. T. E. 
Közlöny legújabb száma (1930. május) beszámol az egyesület hiva
talos állásfoglalásáról az új érettségi utasítások tervezetére nézve, 
mely szerint azt kérik a miniszter úrtól, hogy a gimnáziumokban a 
negyedik írásbeli tárgy a görög legyen, a többi iskola-típusnál a ja 
vaslat szerint. Eszerint a gimnáziumokban nem lépne életbe a német 
-érettségi. K ár volna!

És még valamit! Az a kérésünk, hogy mindehhez a tudom ány
hoz és forrásaihoz olcsóbban lehessen hozzáférni, mint jelen ta n 
tankönyveinkkel. Hiszen az borzasztó, hogy már majdnem 10 pen
gős tankönyveink vannak. A  mi tanári testületünk annak idején be
adványt intézett ebben az ügyben az Országos Tanáregyesülethez is.

Tartsunk ki rendületlenül a németnek intenzivebb tanítása m el
lett, mert azzal saját létérdekeinket szolgáljuk. Gyakcrlaii  előnye, 
hogy könnyebben hozzáférhető nálunk, mint a többi élőnyelv, mert 
még ma is hallani itt-ott, nem is szólva egyes német vidékekről, — 
másrészt németül tudnak szerte a világon. A  tudomány szempont
jából szinte pótolhatatlan. Nekik van a legnagyobb fordítási iro-
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dalműk és nálunk az egyetemen akárhány tárgyból a tudományos 
munkássághoz a szükséges könyvek ill. a  klasszikus auktorok m a
gyarázatai és jegyzetei szintén németek. Ha a középfokén szaporítják 
az óraszámot, annak az egyetemi tanulm ány is hasznát látja. S ha 
egyszer eljönne az idő, hogy a felekezeti és egyéb autonóm iskolák
nak kissé szabadabb mozgást engedne az állami tanterv, — ami sze
rintem igen üdvös volna az egész hazai tanügyre nézve — akkor 
egyházunk bölcs vezetői a németre is gondoljanak. (Legalább is a 
VII.— VIII. osztályokban a régi heti 3 órát kellene visszaállítani).

Nekünk evangélikusoknak, az említetteken kívül, még hagyomá
nyos és érzelmi kapcsolataink  is vannak a némettel, m ert Luther ta 
nai és egyháza mégis csak onnan jött és a régi boldog M agyaror
szág északi és déli, keleti és nyugati szélein lakó evangélikus te s t 
vérek közt igen sok a német, akik ma is annyira  idetartozónak érzik 
magukat, mintha honfoglaló őseinkkel jöttek volna ide. És ami ide- 
tartczónak érezzük őket egyszersmindenkorra — az az a kapcsolat, 
amely a többi élőnyelvnek nincs meg; pedig ez döntő fontosságú. 
Évszázados együttélést nem lehet pillanatnyi politikai súllyal össze
hasonlítani!

Kötelességteljesítés - kötelességmulasztás.
A világon kötelesség nélkül el nem lehet senki. Mi is az a kö

telesség? Kötelesség nem más, mint a ránk bízottak jó elvégzése.
Aki a rábizottakat jól elvégezte, kötelességét teljesítette. Ámde 

a jól elvégzett kötelességnek nem mindig van meg a várt eredménye. 
Épen azért sohasem szabad a mérleg serpenyőjére tenni egyszerre a 
kötelességteljesítést az eredménnyel.

Minél fontosabb valamely kötelesség, a nemzet, az emberiség, 
az egyed életében, annál finomabbnak kell lenni a kötelesség b írá 
latának.

V itathatatlan tény, hegy a gyermeknevelés nagyszerű köteles
sége, mely hivatássá magasztosítja a tanítói pályát, a legfontosabb, 
legszentebb kötelesség.

Sajnos, sokszor annak elbírálásánál az elbírálók részéről semmi 
alaposság, semmi tudás, rákésziiltség és sokszor semmi rá te rm ett
ség nem tapasztalható, s ha ilyen valaki érdem nélkül belepotyog 
egy hivatali méltóságba, melyből neki a  kötelesség kritikusi fe ladata  
— kötelessége — jut, akkor kritikája  megszégyeníti a lelkiismeretes
séget.

Mert ez a hivatali méltóság nem ló, melyre ülve, büszke gőg
gel, megvetéssel, a lenézés glorifikálásával táncoltassa meg az ilyen 
kritikus üres fejét, hanem komoly tudást kívánó, krisztusi szeretet, 
türelmet adó, útmutató, tanácsadó, melyből a tanítónak, a tan ít
ványnak és kritikusainak  is boldogság fakad.

Vannak emberek, kik dobálódznak a szavakkal, kritikájukkal 
tetszésük, hangulatuk szerint, nem gondolva arra, hogy helyén igaz-
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ságosan alkalmazzák-e, de arra  vigyáznak, hogy azokból a szavakból 
valahogy ki ne m aradjon az ő gőgös íensőbbségük.

A tanító, aki munkáját, tehát kötelességét jól, pontosan elvégzi, 
elvárja  azt, hogy mindazok a tényezők, kik felülbírálják az ő m un
káját, ugyanolyan pontosan végezzék vele szemben is a kötelességü
ket, mert akiben nincsen meg a kritikai rátermettség, az lehet egy 
közönséges vásári vekker, amellyel a kultúra vicinálisát is lekéshel- 
jük, de tanügyi kronométer soha! Páter Jenő.

Emlékeim tanítói életemből.
Ir ta  és a ,,Győri Egyházmegyei Evang. Tanító-Egyesület“ gyűlésén 

előadta: Demetrouits Mária.

Mielőtt előadásomat megkezdeném, meg kell mondanom kedves 
hallgatóimnak, hogy nem a magam jószántából állok elő azokkal a 
dolgokkal, melyeket itt el fogok mondani. Meg kell ezt mondanom 
mentségemre azért, mert bizonyosan többen lesznek közöttük, akik 
esetleg azt gondolják, hogy szerénytelenség önmagunkat központjául 
állítani egy előadásnak, de ez esetben nem kerülhetem ki a szemé
lyes vonatkozásokat, hiszen ezek az én emlékeim, az én élményeim,

A  múlt évi választmányi ülésünkön a mi kedves elnökünk né
hány esetemet hallotta  tőlem és azt mondotta: ,,Tessék ezekről be
szélni a jövő közgyűlésen!“

Ha pedig úgy ta lá lnák a kedves kollégák, hogy előadásomban 
különösen kiérzik a női lelkűiét, úgy hadd  hivatkozzam már előre, 
hegy a nőtanítóban nemcsak a tanítót kell látni a gyermeknek, h a 
nem az anyai lelkidet megszemélyesítőjét is.

Az anyai lelkidet, az anyai érzés vezetett engem erre a pályára  
és ezzel az érzéssel fogadtam mindenkor a reiám bízott gyermekeket 
és ezzel a felelősségteljes tudatta l  léptem be először és lépek ma 
is az iskolába.

Óh, jól emlékszem, milyen félelem fogott el — a felelősség tu 
datában — amiker kezdő tanító koromban az I. és II. vegyes osztály 
vezetését reám bízták. Úgy éreztem magamat, mint az az édesanya, 
akinek üres a kam rája  és sok éhes száj kér tőle kenyeret. Bizony 
az én tapasztalatom kam rája  még igen üres volt. Úgy szerettem 
volna, ha már legalább tiz évi tapaszta la t  állna a hátam mögött. 
Hányszor lapoztam végig a vezérkönyveket és borultam sírva ma
gános tanítói lakásom kis asztalára, azzal a gyötrő gondolattal: én 
nem tudom jól és helyesen cselekszem-e, el tudom-e végezni mind
azt, amit Isten és emberek tőlem várnak; megérdemlem-e fizetése
met. Nem mertem szólni senkinek, tanácsot kérni senkitől, féltem, 
szégyenlettem, hogy lemosolyognak. Sőt most is azt érzem, hogy 
reális gcndolkozásu kollégáim mosolyognak ezen vallomásomon, de 
én úgy nőttem fel, abban a gondolatban, hogy a szellemi kincseket 
szét kellene szórni ingyen, mindenkinek és ha már megélhetést k a 
punk érte, akkor sokat, mindent kell adni érte magunkból.
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Természetesen az élet már megtanított arra, hogy ma már én 
is reálisan fogom fel pályám at és érzem, tudom, hogy csak az a 
tanító adha tja  át magát teljes egészében pályájának, akinek anyagi 
gondjai nincsenek, de nincs az a földi kincs, amellyel a tanító neve
lői munkáját meg lehetne fizetni. És ezt nem is szabad soha a m ér
legre tenni. Ami a nevelést, a lélek fejlesztését illeti, a r ra  nézve 
mindig vallottam és vallom, hogy a reám bízott lelkekből ki kell csi
holnom az elre jte tt  kincset, m ert valahol ott rejlik az minden gyer
meki lélekben, némelyiknél könnyen hozzáférhetően, másiknál csak 
türelmes, szeretetteljes nevelés ú tján  csillan elő a gyémántcseipp: a 
lélek akarata a jóra. Csak ki kell bányászni, meg kell keresni a 
hozzávezető útat. Meg kell találni az eszközöket, melyekkel a leg
keményebb szív és a legkonokabb értelem is hozzáférhetővé válik.

Tapasztalatom  szerint a legjobb eszközök ehez 1. a szeretet, 2. 
a vallásos nevelés.

1. A  szeretet nagy erő. Aki csak magának él, csak magára gon
dol, az arról tesz bizonyságot, hogy kevés erő lakik benne —  kevés 
a szeretete. Akiben sok szeretet van, az erős, az adha t  másoknak is, 
(Förster.) De ezzel az erővel is, — mint mindennel, — józan ön
uralommal kell bánnunk, nehogy a helyes mérték eltévesztésével bajt 
csináljunk. Némelyik gyermekre bátran  önthetjük ki szívünk sze- 
retetét, nem él vissza vele soha, sőt még nagyobb forrása lesz benne 
a törekvésnek. Másokkal szemben vigyáznunk kell, mert k ihasználja 
és ha szeretetünk gyengeségből ered — visszaél vele. Tanulmányozni 
kell tehát a gyermeket, kinek milyen mértékkel lehet kimutatni a 
szeretetet. ,,Ha egy ismeretlen virágot akarok kertemben felnevelni, 
u tána nézek; milyen földet, mennyi vizet és a világosságnak milyen 
mértékét kívánja meg. A  gyermeki lélek is ilyen ismeretlen virág, 
mindeniknek más-más a mértéke.“ (Förster.)

Boldog nevelő, akinek az Isteni kegyelem érzéket adott a kellő 
mérték alkalmazásához.

A gyermeki lélek a szeretet a lap ján  könnyen hajlítható. Az 
anya iránti szeretet nagy hata lm át én már gyermekkoromban ki tu d 
tam használni a testvéreim nevelésénél. Mint családunkban a leg
idősebb a fiatalabbakat sokszor reám bízta az édesanyám. Egy a lka 
lommal a kis öt éves nővérem sehogy sem akart  szótfogadni, végre 
türelmetlenül mondom neki:

—  Megmondom anyánknak!
— Óh, te csak mondod, de nem teszed meg, —• feleli ő.
—• Hát azt gondolod téged sajnállak, azért nem panaszkodom 

rád?  Nem bizony, nem miattad hallgatom el hibáidat, de sajnálom 
az édesanyánkat, mert akkor szomorú lesz. — Még ma is látom m a
gam előtt, amint meglepett arccal mondja: ,,Iiát a z é r t?“ És szó 
nélkül leült és attól fogva mindig szót fogadott nekem, pedig csak 
négy évvel voltam idősebb.

Mint tanítónő pályámat faluhelyen kezdtem meg. Az I. osztályba 
járt a bíró leánya, a kis Marosa. Büszke, dacos, e lkényeztetett kis 
lány volt; értelmes, de álszégyenből, vagy akaratosságból nem lehe
tett szóra birni. Próbáltam szép szóval, büntetéssel, semmi sem hasz-



nált. Végre megmondtam neki, logy őt ezentúl úgy tekintem, mintha 
nem is volna ott az iskolában, nem kérdezem semmiből. Ez használt, 
mert már a második, vagy harm adik nap maga jelezte, hegy felelni 
akar, persze eleinte úgy tettem, mintha nem is venném észre, végül, 
mikor láttam, hogy állandó nála  a felelni akarás és a kis durcás a r 
cocskája szelíd mosolyra nyílt, úgy tettem, mintha természetes lenne, 
hogy ő is feleljen, felhívtam. Attól kezdve állandó lett arcán a szelíd 
mosclygás.

Nehéz helyzete van a tanítónak az e lkényeztetett gyerekekkel. 
Az ilyen gyermek minden tanítójával szemben megpróbálja a saját 
ak a ra tá t  érvényre juttatni, mert otthon sikerül neki, azt gondolja 
az iskolában is úgy lesz. M ár győri tanítónő koromban a IV. osztályba 
já r t  elém a kis Erzsiké. Előkelő család gyermeke, büszke, dacos. 
Valami helytelensége miatt a 10 perces szünetben sarokba kellett 
volna állnia. Nem mozdult a helyéről, állt  a pad jában  és haragtól 
csillogó szemekkel nézett rám. Oda álltam eléje:

— Nos, mi lesz?
—■ Ki akarok menni a többivel játszani.
— Jó, nem bánom, választhatsz, vagy szótfogadsz és szépen ki

állód a rád  szabott büntetést, vagy kimész, ez esetben tudd meg, 
többé nem szeretlek, nem tekintlek tanítványomnak. Most tehetsz, 
amit akarsz.

Kiment. De nem telt bele 2 perc, jött vissza alázatosan, kérő 
szóval, csak most bocsássák meg, soha többé nem lesz engedetlen.

Olyan lett ezentúl, mint a kezesbárány, az édesanyja csodálkozva 
kérdezte, hogy lehet, hogy nincs ellene panaszom, otthon nem enge
delmeskedik. Nekem mindig ragaszkodó tanítványom maradt, fel
sőbb iskolából is eljött hozzám s ha meglátott valahol az utcán, azon
nal hozzám csatlakozott. Megfogtam ,a lelkét.

A  gyermek önérzetét nem szabad lekicsinyelni. Könnyéi nekünk 
nagyoknak, erőseknek, hatalommal bíróknak erőszakkal is keresztül 
vinni akaratunkat, de gondoljuk magunkat az ő helyükbe, mit váltana 
ki mibelőlünk a zsarnoki kényszer.

Egy önérzetes gazdafiúval volt egy érdekes esetem.
Német tanfolyamot tanítottam, fiúk és lányok vegyesen jártak  

elém. A kis Imre igen csintalan, mozgékony gyermek volt, egyszer 
a mutatópálcával rákoppintottam a kezére. Nem fájhatott neki, de 
az önérzetét bántotta  és a fiúknak azt mondta: ,,Engem bizony ne 
üssön, ha mégegyszer megüt, rothadjon el a keze.“ A  fiúk megmond
ták  ezt nekem. Nagy volt a felháborodásuk. Most mit tegyek? En- < 
gém az ilyen gyerekes átkezódás, magam miatt nem bánt, de a töb
biek miatt nem lehetett annyiban hagyni a dolgot. Kihívtam magam 
elé. Szerető szigorral kérdeztem:

— Imre! mondtad!
— Igen.
—  De hegy tudtál ilyen dclgct kívánni nekem?
— Nem bírom ki, hogy megüssenek.

—  Hát otthon sohasem vert meg az édesapád?
— Mióta eszemet bírom nem.
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— Bizonyosan nem adsz rá  okot.
—i Megszidnak, de meg nem ütnek,
—< Rendben van, a gonosz beszédedért bocsánatot fogsz kérni. —  

Megtette,
—  Most pedig jegyezd meg fiam, amit mondok, látom önérzetes 

gyerek vagy, de el kell hinned, hogy én is az vagyok, a szavamat 
megtartom. Tehát: ígérem neked, hogy többé egy u jja l  sem nyúlok 
hczzéd, de, ha  helytelenül viseled magad, nem járhatsz elém többé! 
Megértettél?

Soha semmi panaszom nem volt rá többé, ma is messziről sze
rettei köszönt.

A  szeretetteljes, bár erélyes szigorúság bizalomra indítja  a 
gyermeket. A  nevelés terén nagy segítségemre van a vallásos neve
lés, a káté és a biblia. A  példázatok nevelő ereje, a ,,ne vígy minket 
a kísértésbe“ csodatevő hatalma, nekem olyan erőforrásokul bizo
nyultak, hogy ezeket nemcsak mint élményeket, hanem ügy kívánom 
elmondani, mint bizonyságtevéseket.

A  háború ideje alatt  engem a III. fiúosztályba osztottak be osz
tálytanítónak és ugyanakkor az V.—VI. fiúosztályban a vallástant 
és természettudományokat, mint szaktantárgyat, a férfi kollegák közé 
beosztva tanítottam. Mindenik osztályban tö rtén t valami nagyon é r 
dekes esetem.

A III. fiúosztályban a biblia történeteknél „Jézus megkísértése“ 
című történethez értünk, de én ezt ki akartam  hagyni, mert úgy érez
tem, nem tudom ezt a történetet ilyen kis fiúkkal megértetni. M ár 
bele '‘akarok kezdeni a következő történetbe, amikor megszólal az 
osztály „ördöge“, a leghaszontalanabb, a legcsintalanabb: a Péter. 
„Tanítónéni, hát ezt a történetet, kihagyjuk? Én ezt elolvastam, igen 
érdekes.“

Isteni uj jmutatásnak vettem éppen a P é te r  felszólalását és most 
már nem tértem ki a nehézségek elöl. Meg kelle tt  nekik magyaráznom 
mi is az a „kísértés“, pedig éppen ettől féltem én még akkor. De a 
Szentlélek segítségemre jött. Oly csodás hatással volt a fiúkra ez 
a beszélgetés, amikor úgy magyaráztam, ahogy az az ő életükben 
előfordul.

Előző nap ugyanis éppen Péterrel  volt nagy baj, mert mielőtt én 
megérkeztem, kiült az iskola ablakába, mely akkor az emeleten volt 
és Isten őrizte, hogy ki nem esett. Most ezt az esetet felhasználtam.

—  Látod Péter, amikor te az ablakba kiültél, akkor is a kísér- 
tőre hallgattál. Ha Jézus gyermeke akarsz lenni, úgy máskor elűzöd 
te is a kísértőt. De hogy győzni tud ja tok  felette, próbáljuk meg csak 
kicsi dologban. Például, ki tud parancsolni a kezének, hogy nyu 
godtan m aradjon? Ki erősebb? Te, vagy a kísértő, aki a nyugta lan
ságra csábit?

Ettől kezdve csak ránéztem P éterre  és a szememből kiolvasta: 
„Ki erősebb?“ Megjavult, nem volt vele bajom.

Az V.—VI. fiúosztályban R. Frigyes esete egyike a legcsodála
tosabb példáknak a rra  nézve, hogy szeretettel vezessük rá a gyér-
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meket hibája belátására  és ne zárjuk el előtte Ítéletünkkel a javulás 
útját.

Az eset a következő:
Egyik napon, amint az osztályba lépek, a VI. osztályú fiúk p a 

naszkodnak, hogy egyiküknek a kabátjából ellopták a takarékpénz
tári könyvét.

— Ki kell keresni az osztályt, m ajd  megtaláljuk, — hangzik p a 
rancsom.

—  De nem ma, hanem tegnap történt az eset, — mondják.
— * Miért nem jelentettétek tegnap m indjárt a tanító uraknak?
Hallgatás. Végre az egyik megszólal:
—  ̂ M ert Mariska néni tanítja  a vallástant.
Végig néztem az osztályon, rögtön észrevettem, hogy mindenki 

rám  néz, csak az V. osztályú Frigyes firkál a füzetében. Tudtam, 
már hogy ő volt, de nem bizonyíthattam rá, mert nem gondoltam, 
hogy vele hozta volna a takarékpénztári könyvet. Mentő gondola
tom támadt. Szívükre beszéltem s végül a rra  kértem őket, hogy aki 
elvitte, hozza vissza, ad ja  oda nekem és én soha nem árulom el 
kilétét. A  következő napon, amint belépek az osztályba, örömmel ú j 
ságolják, hegy meg van a takarékpénztári  könyv, visszahozta F r i 
gyes és odaadta  annak, akitől elvette. Nagy volt az öröm, de vá r
ták az ítéletet,

— Fiúk, —• szóltam, —  mondjátok meg, melyikhez kell nagyobb 
bátorság: titokban ellopni valamit, vagy nyíltan visszahozni és vá l
lalni a bűnösséget?

— Az utóbbihoz, —  felelték.
— Ne lássátok a Frigyes ezzel már ki is szabta magára a bün

tetést, így most már mi bocsássunk meg neki, ha megígéri, hogy ilyet 
nem csinál többé.

Örömmel ígérte meg és a többiek is megnyugodtak; én pedig 
a r ra  kértem a fiúkat, hogy ne szóljanak erről senkinek és ők maguk 
is feledjék el, hogy a bűnös teljes megtérését ezzel elősegítsék. So
hasem feledem el azt a hálás tekintetet, amellyel ezen intézkedése
met megköszönte.

A  ,,Miatyánk“-nak a 6-ik kérése: ,,és ne vigy minket a kísér
tésbe“ majdnem minden évben lelkeket ad a kezembe, akiket Isten 
segítségével kigyógyítottam lelki betegségükből. Rendesen meg szok
tam kérdezni: ,,Ki érezte már a kisértés hatalm át önm agán?“ Több
nyire kis dolgokkal jönnek elő, hogy azt mondja a sátán: „Ne t a 
nuljak, vegyem, el a cukrot“ stb.

Egy alkalommal azonban magam is megdöbbentem, amikor a 12 
éves kis Ju liska azt mondja: „Engem úgy megkísért, hogy nem tu 
dom mit cselekszem, egy Ízben az édesanyám után dobtam a kést 
és az a sarkánál állt a földbe. Nem tudom mit tegyek, hogyan sza
baduljak  ettől a dologtól.“

Elszörnyedtem ekkora indulatkitörés jelein egy 12 éves kis 
lánynál, de azután jóságos szóval fordultam a szegény gyermekhez, 
aki ilyen őszintén feltárta  előttem lelki gyöngeségét. Nem tudom 
másként megmagyarázni vele szemben való eljárásomat, minthogy a
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Szentlélek világosított meg, mitévő legyek. A zt mondtam neki, hogy 
ő ebből a betegségből kigyógyulhat, ha erősen akar ja  és szótfogad,

Ő mindenre kész, csak tud ja  mit tegyen.
Fogadd meg, hegy mikor ilyen indulatot érzel, hangosan k i

mondod: ,,ne vigy minket a kisértésbe“ és ha csak lehetséges, menj 
el arról a helyről, ahol állsz, vagy ülsz és menj be a magános szo
bába és imádkozzál. — Megígérte. Egy vagy két hónap múlva ő 
maga jelentkezett, amikor újból a kisértésről beszéltünk s azt mondta: 
,,Meggyógyultam. Hogyan köszönjem m eg?“

— Nem nekem, hanem Istennek köszönd, én csak eszköz voltam.
Vagy lássuk a kis Emma esetét:
Tavaly a III. osztályban tanítottam, s az idén velem jött a IV.-be. 

Szép, intelligens ckos gyermek, de rettenetes indulatos volt. Egy 
alkalommal megvallotta, hogy aki őt nappal megbántja, azt ő este 
gondolatban megöli.

— Engem is megöltél már?
— Igen, mikor megbüntetett.
Itt  meg kell mondanom, hogy az a benyomásom volt, hegy olyan 

lélekkel van dolgom, akit a gonosz már gyermekkorában magáévá 
tett. Büszke, gőgös, fegyelmezetlen, önérzetes szinte a íúlérzékeny- 
ségig, nem ismer más akaratot, mint a magáét, ha enni kívánt, be le
harapott  a szomszédja zsemlyéjébe, ha ezért rászóltak, feleselt, go
romba volt. Tudta, hogy szép; szerepelni, feltűnni vágyott. A  sze
gényt lenézte. Vele egy sorban menni nem akart, kezét meg nem 
fogta, utálatosnak nevezte mindazt, ami a szegénység bélyegét vA  
selte'. Az elkövetett hibáért bocsánatot kérni nem akart, vagy ami
kor már annyira vittem, hogy szóval kimondta ugyan a bocsánatké
rést, kezét nyújtani nem volt elég akaratereje , meg is mondta: ,,Nem 
bírom a kezemet felemelni.“ Nekem kellett segítenem, hogy az a k a 
ra tá t  támogassam.

Végre, amikor azt is bevallotta, hogy gondolában ölt, akkor az 
Úr segítségével sikerült ra j ta  segítenem. A kkorra  persze már meg
szeretett és megígérte, hogy mindent megtesz, amit én akarok. Azt 
mondtam neki: „ígérd  meg, hogy minden este az ima után külön is 
elmondod: ,,ne vigy engem a kisértésbe, de szabadits meg a gonosz
tól.“ Viszont én is megígértem neki, hegy ugyanezt teszem érte, 
minden este. Ezt tettük egy hétig, akkor megkérdeztem, hogy jött-e 
rossz gondolata? ,,Nem, most sokkal jobbnak érzem magam.” Lassan- 
lassan sikerült kiragadnom a gonosznak kezéből. Még egy ízben jött 
rá  az indulat az iskolában. Szaladt ki hozzám felemelt, ökölbe szo
rított kézzel, mutatja: „Nézze, ez ütni akar!“ Úgy beszélt a kezéről, 
mint harmadik személyről, aki vele valamely rosszat akar. Megfog
tam a karját, két-háremszor végig simítottam az ökölbe szorított ke 
zét, szeretettel szólva hozzá, végre kisimult a merev ököl és bele
simult a én tenyerembe, mint egy remegő kis madár, azután rá m 
borult és sírt keservesen. Azután megnyugtattam és csendesen a he
lyére ment.

Év végére sokat javult. Az idén is én tanítottam, de már a be
iratkozásnál a tekintetével Ígérte, hegy egészen más akar lenni. És
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csakugyan a régi Emmát nem ismerjük fel benne, szelíd, szerető- 
szívü, igazságot kereső lélek, a dicséretet nem szereti. Csupán az 
otthoniakkal való feleselésről nem tud leszokni s ezt ő maga vallja  
be, mint olyan dolgot, amely neki sok keserűséget okoz. Imámat az 
idén is kérte a kisértés ellen, mely megpróbálta újból visszafoglalni, 
szelidebb formában ugyan, de felütötte a fejét. Leküzdöttük. Most 
csak attól fél, mi lesz vele, ha a középiskolába megy és nem talál 
megértő lélekre. Megnyugtattam, hogy felkereshet, amikor csak szük
ségét érzi.

Nagyon sok gondot ad a tanítónak, ha az osztályába illetlen be
szédű tanuló jár, az ilyen vagy megmételyezi, vagy megbotránkoz
ta t ja  társait. A  botránkozók panaszra  jönnek. Az ilyen botránkoz- 
tatóval úgy bánok, mint a ragályos beteggel —  elkülönítem. Csak 
akkor engedem a többi közé, ha reményem van a lelki javulásra.

Ugyancsak az idén jár elém egy ilyen különös lelkű kislány, aki
vel a csúf, illetlen beszédje miatt nagyon sok bajom volt. Szüleit 
is felkerestem emiatt. Ő maga is szégyenli már, de nem tud leszokni. 
Most a legutóbbi hetekben azonban úgy érzem, végre az ő lelkét is 
sikerült megfogni. A  leszakítós naptárból (Bethania kiadás) olvas
tam fel egy szegény eltévedt lány történetét és ő is hozzászólt. M ond
tam neki: ,,Jolán, nem ismersz m agadra? Mikor én ezt olvastam, 
m indjárt te rád  gondoltam.“ Leborult és keservesen sírt és én csak 
annyit mondtam: „Bár lemosnák könnyeid szívedről a bűnt.“ R á
következő napokban a bibliai történet a lapján  feltettem azt a kérdést: 
„Találkozott-e közületek valaki Krisztussal?“ Senki sem jelentke
zett csak ez a kis Jolán, azt mondja: ,,Én találkoztam vele a múlt
kor, amikor megint csúnyát akartam  mondani, akkcr valaki a lelkem
ben azt mondta: Te!!“ Remélem ez a találkozás teljesen meg fogja 
gyógyítani.

G yakran előfordul, különösen vegyes osztályokban, a III. osz
tálytól kezdve már, hogy egymást azzal bosszantják: ,,Ez a szeretőd.“ 
Többnyire pár  rendreutasító  szóval szoktuk elintézni. Néhány évvel 
ezelőtt nálam egy ilyen eset csodálatos kihatással volt egy család 
életére. A  kis Sándor jön nagy panasszal, hogy őreá azt mondják: 
,,A Katica a szeretője.“ A  lányok nem tudtak  a dologról s így azo
kat hazaengedtem, nem akartam  lelkűket felzavarni, a fiúknak pe- 
dig, hogy a ,,szerető“ szó élét elvegyem, beszéltem a szeretetről, a r 
ról a nagy és szent szeretetről, ahogyan őket szereti az édesanyjuk, 
édesapjuk és ahogy a szülők egymást szeretik. Egyszercsak keser
vesen sírni kezd a kis Sándor: „Óh Istenem, a mi anyánk nem sze
ret így minket, m ert tegnap elment tőlünk és elvitte a kis Edit te s t 
véremet is és én m arad tam  otthon apám m al.“

Nem akartam  a család ügyét a többi fiú előtt tárgyalni, elküld
tem őket, de Sándort visszatartottam, hogy megvigasztaljam. Alig 
beszélgetek vele, a nyitott ablakon benéz a fiú apja, aki elébe jött a 
fiának. Kérdi: „Mi baj van a fiúval?“ Kértem jöjjön be. Mikor 
hallotta, miről van szó, kiöntötte a lelkét. Vigasztaltam, de hibáit 
is elejbe tártam. Meghallgatott. Másnap a fiú anyja jött el hoz
zám —  valószínű hallotta  a fiától mi történt. Ő is e lpanaszkodott.
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Neki is őszintén megmondtam véleményemet hibáiról, melyeket fia 
ú tján  ismertem ki (t. i. mindig elkésett, mert az anyja  későn kelt fel 
s nem kapott reggelit stb.) F igyelmeztettem kötelességeire, de úgy 
látszott hiába. De a jó Isten nem engedte útfélre esni a jó szavakat, 
mert néhány hét múlva boldogan jelentette  Sándorom: „H azajött  
anyuskám, kibékültek apával és vettek úrvacsorát.“ Örültem, de 
nem gondoltam, hogy részem van ebben az eseményben. Csak a 
vizsga után jöttem rá, hogy Isten álta lam  m unkálta  a családi békét. 
M ert az anyja  odajött hozzám és kezemet megcsókolva azt mondta: 
Köszönöm, hegy úgy szerette a fiamat, hogy á l ta la  még minket is 
együtt ta r to t t .“

Nem az én érdemem volt. Ebből is látszik Istennek csodálatos 
bölcsessége, aki a kicsinynek látszó dolgokból is nagy dolgokat visz 
végbe. Ő adott nekem bátorságot és kellő szavakat, amelyek szí
vükhöz szóltak.

Egyik legnagyobb eredménye a népiskolai nevelésnek az, hogy 
a  tanítvány belássa, hogy a kötelességét el kell végeznie. Szóval 
kötelességtudó gyermekeket neveljünk. E végből a legszigorúbban 
megkövetelem a feladott anyag elvégzését, soha nem hagyom ellen
őrzés nélkül otthoni fe ladatukat. Emiatt sok bajom volt a kis La
jossal, mert mindig hiányzott valamely eszköze s ezt jó kifogásnak 
vélte, mivel pedig szegény gyerek volt, én is és társai is adtunk neki, 
hogy kisegítsük, de pár nap múlva eltüntette  azt is. „Nincs ceru 
zám!" „Elveszett a toliam,“ hangzott a megszokott kifogás. Meg
próbáltam  a szokott büntetéseket mind, nem használt. Végre mentő 
gondclatom támadt. Magam elé hivtam és komolyan, nagyon ko
molyan azt kérdeztem tőle: „Lajos, ugye te sohasem akarsz dolgozni 
és így örökké szegény ember leszel s ha megunod a szegénységet, 
m ajd  elveszed a másét s akker börtöntöltelék lesz belőled.“ Egy d a 
rabig csak nézett rám azokkal a nagy kék szemeivel, m ajd  kibugy- 
gyant szeméből a könny. Megértett. Megígérte, hegy ezentúl meg
becsüli amije van és teljesíti kötelességét. Az év végére ő is azok 
közé tartozott, akinek mindig kész volt a fe ladata  és nem volt benne 
hiba. A következő év szeptemberében az udvaron éppen előttem 
játszott. Kérdeztem tőle: „No Lajos, mit csináltál a szünidőben?“

—< Két mázsa búzát kerestem, —  feleié boldog büszkeséggel —■ 
elmentem kötelet teregetni.

Szeméből kiolvashattam: „Ugye nem lesz belőlem börtöntöl
te lé k ? “

Sck hasonló esetet hozhatnék még elő tanítói életem emlékei
ből, melyekhez hasonlót jól tudom, minden tapasz ta lt  tanítótársam 
számtalant tudna felhozni. Ezeket a dolgokat ma én főképpen a 
kezdő fiatal kartársak kedvéért mondtam  el, mert jól emlékszem, 
amikor én kezdő tanító voltam, nagyon szerettem volna hallani, mit 
tesznek egyes ilyen esetekben a tapaszta lt  nevelők, A  fegyelmezés
nek külső eszközeivel ham ar megismerkedünk, de a lelki hatásokat 
magunknak kell kitalálni. Itt lelki megérzésre van szükség, ehhez 
nagy, nagy szeretet, sok türelem és idő kell, s ami a legfontosabb 
megérzése annak, hogy mikor, hogyan és mennyire lehet a lélek mé-
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lyére nyúlni. Erre némileg születni is kell, azért mondják: született 
nevelő, de mindenesetre nevelhetjük rá  magunkat. Egy bizonyos, 
hatása  sokkal m aradandóbb, mint a testi fenyítéké és még inkább, 
mint a megszégyenítésé. Nincs szomorúbb, mint az olyan nevelő pél
dája, aki megszégyenítéssel dolgozik. Szomorúan tapasztaltam, hogy 
vannak a fiatal tanítók között is, akik szégyentáblát akasztanak a 
gyermekek hátára, mellére, fülére.

Szerintem ennek mindenkor káros a hatása, mert eleinte ir tóza
tosan megaláz, lesújt; később közönyössé válik és a többiekkel 
együtt m ulatnak ra jta .

Lehetőleg természetes legyen a büntetés: ha nem tanul, bezá
rom, hegy pótolja  a mulasztottat;  ha feledékeny, bejegyzem, hogy 
én el ne feledjem (pontozás); ha rakoncátlan, külön ültetem, ne le
gyen alkalma a másikat elrontani; ha valamit elront, eltör, megté
rítte tem  stb. De scha-soha cl ne m aradjon a lelki beláttatás, hogy 
ő ezt megérdemelte, azután  a bocsánatkérés és ígéret a jóra. Az év 
elején én megszoktam kérdezni a tanulómtól: ,,Tudod-e miért bün
te tte lek?" Eleinte azt mondja: mert beszélgettem, vagy ettem, vagy 
kinyitottam a könyvemet stb. Szóval olyan dolget mond, ami m a
gában véve nem is bűn. Rávezetem, hogy azért bűnhődött, mert en
gedetlen volt.

Nyílt szíviivé, önként jelentkezővé akarom őket nevelni. Ha a 
hibás magától jelenti mulasztását, ilyenkor a büntetés elmarad, vagy 
kisebb.

Minden cselekedetünkben a szeretet vezessen bennünket, de fő
kép a büntetésnél.

Szóval: szeretet, szeretet és harmadszor is szeretet az, ami a 
tanítói hivatáshoz elsősorban szükséges, mert hiába van nagy tudo
mánya annak, aki szívében nem Krisztus ezen igéjével lépi át az is
kola küszöbét: ,(Engedjétek hezzám jönni a kisdedeket."

Könyvismertetés.
„Ősök öröksége,“

Irta: vitéz Faragó Ede.
A  cserkészet, mely teljesen egyéni neveléssel nemzetibb magyar 

ifjúságot akar az eljövendő Nagymagyarcrszágnak adni, az apród- 
mozgalcmmal napjainkban már az elemi népiskolába is bevonult, A  
kezdet kezdetén állunk ugyan még, bár eddig is próbálgattuk a dicső 
történelmi múlt eszményi magyar ifjúságát cserkészeinknek minta
képül odaállítani. Bár eszményi, tetőtől-talpig becsületes, bátor, ön
feláldozó és hithű if jakban bővelkedik a magyar történelem, mégis 
azt tapasztaltuk, hogy az apródnevelésnél hiányzik az egyöntetű e l
járás, mely azonban nem jelentette scha sem a formaságokhoz kötött
séget. Hiányzott a vezérfonal, mely határozott célkitűzéssel megje
lölte volna az ú takat és módokat, melyeken haladva az apródvezető 
a rá ja  bízott gyermeksereget, a jövő magyar nemzetséget testben
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erőssé, lélekben tisztává és nemessé nevelheti. Vitéz Faragó Ede, a 
veit magyar tanító „A kis magyar katonák nagy vezére” mint aho
gyan Móra László nevezte el, vállalkozott a felette nehéz 
fe ladatra  ilyen vezérfonalat összeállítani. M ár a „Kis fiú és a cser
készet” c. könyvében körvonalazta az apródnevelés módozatait és ez 
a könyv volt jóformán az egyedüli ú tm utató mindezideig. Most azon
ban a Franklin  T ársu la t k iadásában megjelent „ősök  Öröksége” c. 
könyvében mintegy betetőzést nyert apródnevelési nézete és m ód
szere. A  könyvben az iró önönmagát, a cserkészektől szeretve tisztelt 
„Ede bács i já t” adja, ki az évek során őrsvezető és tisztképző tábo
rozások alkalmával a fiúknál észlelt érdeklődést és a tisztektől meg
jelölt ú taka t foglalja elbeszélésszerűen egy tömör egészbe. Megte
remtette könyve főszereplőjével „N im ród”-dal a magyar Robinsont 
s ez a tény nemzeti szempontból már egymagában is elég ajánló levél. 
A könyv tu lajdenképen két részből áll. Az első részben a honszerző 
Á rpádot m uta tja  be, mint az apródek ősét. Élvezettel fogják nö
vendékeink olvasni és hallgatni, mint mentette  meg a magyar tábort 
egy bessenyő rajtaütéstől, hogyan szervezte meg első apródcsapa tá t 
és mint küzdötte fel magát apródvezetőnek. Oly közvetlen és any- 
nyira érdekes a meseszövés, hegy feltétlen kedvet ébreszt minden 
fiúban az ősapródokat utánozni. Ezzel aztán  megközelíti célját, t. i. 
a magyar, minden nemzetköziségtől mentes apród élő eszményképét. 
Észrevétlenül tanulja  meg az olvasó, vagy hallgató az apródtörvé- 
nyeket: az összetartás, engedelmesség, önuralom, bátorság és hűség 
erényeit. Persze amellett az ős magyar életmódot, viseletét, stb.-t, 
szóval a nemzet őstörténetét is ecseteli egyszerű, könnyed, a nép is
kolai tanuló értelmi fokának megfelelő nyelven. A  második részben 
az apródok utódait, a mai fiúkat m utatja  be. Nimród, az elszakított 
Felvidék gyermeke a tengerek fiával, aki a kék A dria  mellöl jön, 
a puszták fiával, ki az Alföld szülötte és Nyugat fiával szövetségre 
lép, hogy közös akaratta l,  hűségben és szeretedben készüljenek fel az 
új henszerzéshez. E felkészülésben segítségükre jön a béna karú, 
öreg Nimród, kiben feltétlenül ráismer minden cserkész az ő apai 
jóindulatú, vígkedélyü, hazája  sorsát szívén viselő, sokat küzdött 
és szenvedett, de a jobb jövőbe vetett hitét sohasem feladó, „Ede 
bácsi,‘-iára. Ez azután oly közvetlenséggel fog a fiúkra hatni, hogy 
mindenképpen ra j ta  lesznek őt az önfeláldozó hazaszeretetben kö 
vetni. Megható és szívbemarkcló a háború, az ősi ház pusztúlása, 
az édesanya megszállt területen fekvő sirja  megkoszorúzásának tö r
ténete, melyek mind hivatva vannak az elvesztett területeknek visz- 
szaszerzésére irányuló erős e lhatározást a gyermek lelkében ébresz
teni és minden ezekről való lemondást gyökeresen kiirtani. R agasz
kodás az ősi röghöz és harcvágy a visszaszerzéshez, ez a két jelszó 
vonul végig minden leíráson, minden elbeszélésen, mintegy figyel
meztetve az ifjúságot, hogy ez legyen szíve legfőbb kívánsága, 
ha igazán magyarnak érzi magát. A  hazaszeretet mellett a m élysé
ges keresztyéni hitről is bizonyságot tesz nem egy fejezet, tehát az 
Úr Jézus által kijelölt a tökéletesség felé vivő ú ta t  is híven követi. 
Dicsérendő, hegy minden felekezetieskedést kerül, tehát úgy pro-
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testáns, mint katholikus hivők forgathatják előítélettől mentesen. A  
második rész bővelkedik különben olyan fejezetekben is, melyek a 
természet szépségeit tá r ják  fel és állat, valamint növényvédelemre 
oktatnak. Nemcsak az apródneveléshez, hanem az új tanterv be
széd- és értelemgyakcrlatailoz is szolgáltat tehát a könyv igen k ed 
ves anyagot. Vitéz Faragó Ede beleélte magát mint tanító a gyer
mek gondolatvilágába és mint modern pedagógus, bár meseszerűen, 
de mesterien dolgozza fel a megkívánt anyagot. Összefoglalva a 
könyv mindezen előnyeit bá tran  a ján lhatjuk  nemcsak minden apród- 
vezetőnek, hanem minden iskolai és szakkönyvtárnak is. Binder 
rajzművész díszítő és magyarázó képei is teljesen magyar ősminták
ban készültek s mintegy felhívják a fiúk figyelmét népművészetünkre. 
Bizonyosra veszem, hogy sokakat fog ösztönözni sátcrdíszeket, iu- 
ru lm adárta r tókat  stb. ilyen mintákkal kicifrázni. A  100 oldalas 
könyv ára különben 2 P 40 f és a Franklin Társulatnál kapható.

K. V.
*

Vértesi Vallástana  ev. elemi iskolások részére III. kiadás, ösz- 
szes hat osztály vallási tananyaga egyben, fűzve 3‘60, kötve 4 P. 
(218 oldal, szép képekkel.) 10—25%  engedmény, két évi részletek
ben is fizethető. Előre  és legalább 50 példány egyszerre  megrende
lésnél két osztályonkint külön fűzve és kötve  is küldhető és pedig 
I— II. o. csak fűzve 1 P; I I I— IV.; I—IV.; V—VI. fűzve 2 P, kötve 
2‘60 P. Megrendelhető Vértesi Zoltán  ev, lelkésznél Magyarbóly, 
B aranya  megye.

,,Meseországé  a magyar tanítók gyermeklapja, melyet Móra 
László nagy gonddal szerkeszt és a cikkeit majdnem mind tanítók, 
tanítónők és tanárok írják, a IV. évfolyamába lépett. Olyan szép 
kiállítású, olyan értékes tartalmú, olyan művészien illusztrált és 
olyan olcsó, hogy egyetlen gyermeklap sem veheti fel vele a ve r
senyt. Ezen gyermeklap minden közleményéből igazi vallásosság, 
izzó hazaszeretet á rad  ki, teljesen az új tanterv szellemében készül. 
Minden gyermeknek a kezében kell, hegy legyen. K artársaínk figyel
mébe melegen a ján ljuk  azzal, hogy a terjesztés érdekében minden 
lehetőt tegyenek meg, mert a gyermekek nevelésének tesznek szol
gálatot a mellett, hegy egy nagy értékű tanítói törekvést támogatnak. 
A  ,,M eseország“ előfizetése egy évre 4 pengő, fél évre 2 pengő. Meg
rendelhető: Kiadóhivatalnál, VII., Kövér Lajos utca 8. sz.

,,Tanulók Naptára“ 1931. évre szeptember hónap folyamán meg
jelenik Balcghné Hajós Terézia és Móra László szerkesztésében. A 
Igyönyörű kiállítású vallás-erkölcsös, hazafias nevelés érdekeit nagy 
mértékben szolgáló, sok ismeretet közlő gyerm ek-naptár a múlt évi
hez hasonló szép kiállításban, gazdagon illusztrálva színes c ímlap
pal jelenik meg a múlt évinél sokkal gazdagabb tartalommal. F e l 
hívjuk olvasóink b. figyelmét ezen értékes naptárra .
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Egyesületi élet.
A Vasi közép esperesség Tanítóegyesületének közgyűlése  

Kőszegen volt, f. évi július hó 15-én. A  teljes számban megjelent 
tanítóságon kívül részt vettek azon Zongor Béla esperes, A jkay  Béla 
felügyelő a város középiskoláinak képviselői, a kir. tanfelügyelő ki
küldöttje, az egyházközség elnöksége és számos érdeklődő.

Az ülés mindvégig emelkedett hangulatban folyt le. Karner  
Frigyes elnök az üdvözlések után felolvasta elnöki jelentését, mely
nek során megemlékezett az augsburgi birodalmi gyűlés 400 éves 
évfordulója jelentőségéről, kidomborítván, hogy most is változatlanul 
állunk e hitvallás alapján; továbbá, hogy az evang. tanítóság a h aza 
szeretet ápolása mellett mindig szem előtt ta r to t ta  a gyermeksereg 
vallásos nevelését, s abban az evang, öntudat felébresztését és fe j
lesztését. Somogyi Béla  alelnök a jelentés kapcsán deklarációt ol
vasott fel.

Az elnöki jelentés következő pontjában aj tr ianoni békekötés 
10 éves évfordulójára tér ki, melyből egy jobb jövőbe vetett bizo- 
dalcm hangja csendül ki.

Örömmel lá tja  elnök az új népiskolai tantervnek keresztü lvite
lét, s az új tanítási módozatoknak mind szélesebb körben való a l 
kalmazását. Figyelmébe a ján lja  a ka r tá rsaknak  a pedagógiai szemi
náriumok látogatását és a szaklapokban megjelenő új irányú cikkek 
olvasását. Óvja azonban őket a szélsőségektől, ' s a fegyelem mellő
zésétől. Mindenki egyenlőre csak annyit valósítson meg az új m ód
szerekből, amennyit egyénileg megérteni, asszimilálni s a gyakorlatba 
átvinni képes. Lépésről-lépésre haladva kell tér t  hódítani, úgy lesz
nek új értékek törekvéseinkben.

Zongor Béla  esperes ennek kapcsán felhivja a tanítóság figyel
mét az új módozatoknak a vallástanítás keretén  belül való felhasz
nálására, alkalmas vezérkönyvet is ajánlván. (Eberhard: Führer  in 
die Arbeitschule, Band- Religionslehre.) Egyszersmind teljes m eg
elégedésének ad kifejezést az esperesség területén észlelt tanítói 
munka eredményéről, mely évről-évre kedvezőbb képet nyújt.

Az elnöki jelentés még megemlékezik a kántortanítói és egyéb 
tanítói sérelmekről, valamint az üdülőházunk ügyéről. Ez utóbbihoz 
Orbán Károly  szólt. Felszólalásának eredm ényeként hozott ha tá ro 
zatot a kerületi gyűléshez terjesztik fel.

A  kitűzött pályatételekre beérkezett munkák b írá la tá t  olvasták 
fel Orbán Károly és Vörös Samu. Ezek során az első pályatéte l (Az 
evang. öntudat fejlesztése az iskolában és azon túl) díját, valamint 
a másodikét is (Mintatanítás tetszés szerinti tárgykörből) Badics  
Á dám  nemescsóí igazgató-tanító nyerte el.

Az idő előrehaladott volta miatt e lm arad t a pályamunka, va la 
mint Kühn J.: A  magyar népdal fejlődésé-ről írt m unkájának  fel
olvasása.

Szentmártoni Radó Lajos egyházmegyei felügyelő 100 pengős 
adományt küldött újabb pályam unkák díjazására, miknek megálla
pítását az elnökségre bízták.
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Vörös Samu pénztáros lemondása folytán megüresedett t isz t
ségre egyhangúlag Balikó Józsefet vá laszto tták  meg.

Az ülés a Himnusz éneklésével ért véget.
Kühn János.

A  Csanád-csongrádi Egyházmegyei Tanítóegyesület  f. évi július 
hó 9-én Csanádalbertiben tar to t ta  meg évi rendes közgyűlését,

Országh Józse f  elnök megemlékezett a 400 évvel ezelőtt Augs- 
burgban lejátszódott világeseményről, azután felolvasta az elmúlt 
tanévben előfordult, az egyesület tagjait érdeklő tanügyi törekvé
sekről és az egyesületi életnek főbb mozzanatait tartalmazó nagy 
gonddal szerkesztett jelentését.

S tc tzer  Frigyes  az elemi iskolai fogalmazás tanításáról előbb, 
értekezést, m ajd  tan ítás t  tartott. A közgyűlés előadónak alapos fel
készültségre valló értekezéséért, valamint tanulságos és élvezetes 
lom talan ításáért  hálás és meleg köszönetét fejezte ki. A zután Só- 
lyomné A lgöver Sarolta  ,,A leánynevelés“ című előadásában rész
letesen elmondta mindazon teendőket és nevelési eljárásokat, am e
lyeket elsősorban a szülői háznak, az anyának, másodsorban az is
kolának kell követnie, hogy a leánygyermeket az egyház, a haza és 
a tá rsadalom  hasznos polgárává nevelje. Ezen aktuális kérdésnek 
igaz. hivatásszeretetből fakadó m egtárgyalásáért előadó őszinte elis
merésben részesült.

E uszák  Józse f  igazgató-tanító dr. Zelenka Frigyes egyetemes 
elemi népiskolai előadónak az egyházmegyei iskolalátogató bizottság 
és tagjainak jogait, kötelességeit szabályozó utasítás-tervezetét ismer
tette. Több hozzászólás után a közgyűlés ellenzi a szakfelügyeletnek 
bizcttságszerü megoldását. Minden iskolának hivatalból a helyi lel
kész személyében van egyházi ellenőre, éppen azért fölösleges, hogy 
a szakfelügyelet gyakorlásánál, melyet a dolog természetnénél fogva 
úgy is csak egy személy, a tanító végez, háromtagú bizottság szálljon 
ki, amely költséges volta mellett a szakfelügyelőnek a dolgokban 
való belemélyedését csak gátolja.

A  pénztáros jelentése után a közgyűlés a nyugalomba vonuló 
elnököt, aki tisztségéről lemondott, egyhangú lelkesedéssel újból az 
elnöki székbe ültette  és változatlan  ragaszkodásáról biztosította.

Mivel a nagvbánhegyesi tanítók a közgyűlésen következetesen 
nem vesznek részt, a közgyűlés az egyházmegyei elnökség útján  kéri 
nevezett kar tá rsaka t  kötelességük teljesítésére utasíttatni.

Ezek után a közgyűlés véget ért. St. F.

1930. évi aug^ 21-én istentisztelet végeztével ta r to t ta  meg a 
Nógrádi Ág. Eu. Egyházmegyei Tanítóegyesület évi rendes köz
gyűlését.

A  tagok csaknem teljes számban jelentek meg és mindvégig fe
szült figyelemmel, érdeklődéssel és tanulságos eszmecserével ve t
tek részt a gyűlésen.

A  Hiszekegy szavai után Bérces Lajos egyesületi elnök megnyitó 
beszédében az Ágostai Hitvallás 400 éves forduló esztendejében az
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ágostai hitvallók emlékét elevenítette fel és állította  példaként a  
hallgatóság elé. Rávilágított a r ra  a szomorú helyzetre, mely szerint 
a tanító ma törvényes anyagi illetményeit sem kap ja  meg és mégis 
legjobb tudása szerint teljesíti, teljesítenie kell egyház- és hazasze
retete a lap ján  a hitvalló ősök dicső p é ldá já ra  kötelességeit. Kell, 
hegy semmitől el nem csüggedve és vissza nem riadva m unkálkod
jék az egyházmegye tanítósága a nagy és nemes eszméknek az életbe 
való átültetésén, amiként te tték  azt őseink.) ,,Isten legyen á ldott 
—• mondotta, —  hogy őket ad ta  nekünk és Isten legyen segítsé
günkre, hogy méltó örökösei legyünk.“

Szívélyes szavakkal üdvözölte a megjelenteket, azok között k ü 
lön is mint a tanítók igaz ba rá t ja  Kardos Gyula tanügyi esperest, 
a lelkész urakat és a később megjelent egyházfelügyelőt, Sztra- 
nyavszky Gézát.

A  részvétnek meleg szavaival emlékezett meg Nemes Győző 
folyó évben elhúnyt, egyesületünknek agilis, érdemes tagjáról és 
Rákóczy István egyházfelügyelőről, aki mindig nemes jóakarója  volt 
egyesületünknek. Az elköltözőttek érdemeit a közgyűlés jegyző
könyvileg örökítette meg.

Bejelentette, hogy az egyesület részéről részt vett mélts. Kiss 
István püspök úr 40 éves lelkészi jubileumi ünnepén.

Galáth  Sándor pénztáros más egyházmegyébe távozott, pénz
tárosi teendőkkel ideiglenesen Herm ann Józsefet bízta meg. A  köz
gyűlés az elnök jelentését köszönettel vette tudomásul. Galá th  Gusz
távnak pénztárneki m unkájáért  jegyzőkönyvileg köszönetét mond.

Következett Droppa Ilona szügyi tanítónő ,,Az evangélikus ta- 
nítóné és tanítónő hivatása és társadalm i helyzete“ címen ta r to t t  
felolvasást, melyet nagy élvezettel és élénk helyesléssel kisért vé 
gig a hallgatóság. A  közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetének kifeje
zése mellett azon óhaját fejezte ki, hogy a felolvasás teljes te r jed e l
mében leközlésre küldessék meg az Evang. Népiskolának.

,,Néhány gondolat egyházunk jövőjéért“ címen Gál János pat- 
varci tanító olvasott fel. A  nagy megfigyelés, alapos pedagógiai tu 
dással készült felolvasásért, ugyancsak jegyzőkönyvi köszönetét 
mondott a közgyűlés. A  hallgatóság körében élénk és tanulságos 
eszmecserét váltott ki. A  különféle szekták keletkezését, babtísta- 
mozgalcm megakadályozását a vallásos érzés és nevelés fokozottabb 
mélyítésében lá tja  elérhetőnek. R ám utato tt  a vallástanítás ta n te r 
vében az egyes történetek kihagyására, mások felvételére, a va llás
iam  könyvek nehézkességére. Szükségesnek látja, hogy az egyes 
bevált vallástani tanítások közöltessenek az Evang. Népiskolában. Az 
egyházi énekek intenzivebben és egységes dallam ra  taníttassanak.

Nemes Győző halálával megüresedett helyre az Országos Evang. 
Tanítóegyesület választm ányába a közgyűlés Bízik József tagot kü l
dötte ki. Az egyházmegyei közgyűlésre pedig K aján  Józsefet.

Elnök bejelentette, hogy az évi egyházkerületi tanítóegyesületi 
közgyűlés szeptember 10-én lesz, felkéri a kartársakat,  hogy nagy 
számban jelenjenek meg azon.

Kérte az elnök, hogy a hátralékos tagsági díjak pontosan kül-
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dessenek be. Az Evang. Népiskola tanügyi folyóiratot minden iskola 
■— ha máskép nem, az egyházi pénztár terhére — rendelje meg.

A  pénztári  jelentést a közgyűlés tudomásul vette és Hermann 
Józsefet az eltávozott G aláth  Gusztáv helyébe pénztárnokul meg
választotta .

Az elnök megköszönte a megjelentek figyelmes részvételét, a 
közgyűlés a Himnusz hangjai mellett  bezárult.

Jeszen szky  Margit, jegyző.
*

Az Arad-Békési Egyházmegyei Tanítóegyesület idei közgyűlését 
augusztus hó 30-án, a mezőberényi I, kér, ev. egyház presbiteri te r
mében ta r to t ta  meg.

Kozsuch István elnök tarta lm as megnyitó beszédében a protes
táns összetartás szükségességét hangoztatva üdvözölte a nagy szám
ban megjelent vendégeket és kartársakat.  Laczó Endrének, a le 
mondott volt elnöknek ügybuzgó működéséért a közgyűlés hálás kö
szönetét fejezte ki.

Bárdy  Ernő ev. esperes az I., Biszkup Ferenc lelkész a II. kér. ev, 
egyház nevében szeretettel üdvözölte a megjelenteket,

A  múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése után Tomka 
Pál mezőberényi ev. tanító: ,,Hcl ha lad  a magyar iskola és a magyar 
tanító a modern kultúra  á ra d a tá b an ? “ című dolgozatát olvasta fel. 
Összehasonlította az Egyesült Államok iskoláit a magyar iskolák
kal és megállapította, hogy a magyar iskola egyszerűbb épü
letben, szerényebb felszereléssel is ugyanoly modern és értékes ne
velő munkát végez, mint a fényes kiilejű, modern berendezésű am e
rikai iskolák. A  magyar iskola népnevelő munkájától vár ja  ezeréves 
határainak visszaállításának lehetőségét,

A  közgyűlés a lelkes, nívós felolvasóért jegyzőkönyvi köszöne
tét szavazott meg.

Lípták Pál békéscsabai ev. tanító pénztári jelentése után Bar- 
tclf József mezőberényi ev, tanító a tornatanításról ta r to tt  értékes, 
tárgyszeretetről tanúskodó felolvasást, melyben az új tanterv h a 
tása  a la tt  kialakult nézeteit s a gyakorlati tornatanítás közben szer
zett tapaszta la ta it  ismertette. A  gyermekjátékok, az egyenes te s t 
tartás, a test arányos képzésének fontosságát hangsúlyozta.

Közgyűlés a felolvasónak jegyzőkönyvi köszönetét szavazott 
meg. A  tiszteljítás eredménye: Elnök: Kozsuch István, alelnökök: 
Buncsák Gusztáv és Varga László, jegyzők: ifj. Braun Gyula és Szu- 
tcrísz László, pénztáros: Lipták Pál, számviszgálók: Hursan György 
és Szonka Pál.

Lehotzky Igor a búzaértékelés okozta anyagi veszteség e ltün
tetése céljából határozati javaslatában indítványozta, hogy a tan ító 
ság kérje az egyházi főhatóság segítségét. E célból az összes egyház
kerületi ev. tanítóegyesületek elnökei felkérendők, hogy a búza á r 
esése által 1928. július 1-től szenvedett kár pótlásáért szálljanak 
síkra s az illetékes püspök urak segítségével szorgalmazzák e sére
lem orvoslását. Közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta,

Kozsuch István elnök záróbeszéde s a Himnusz eléneklése után 
a közgyűlés véget ért. Lehotszky János.
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EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT 

AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS
t a n ít ó e g y e sü l e t  h iv ata lo s  k ö z l ö n y e

Felelős szerkesztő és kiadó

KRUG LAJOS
a dunántúli egyházkerületi 
és országos evang. tanító- 

egyesület elnöke.

A LAP SZELLEM! RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, 
ÚGYSZINTÉN AZ E L Ő FIZ E T É SI ÉS HIRDETÉSI 
DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- 

JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK.

♦♦♦ ♦

X X X V I. ÉVFOLYAM 10. 
1930. ÉVI OKTÓBER H

♦ ♦ ♦ ♦

Előfizetési á r a : egész évre 10, félévre 5 pengő

RÖTTIG-ROM WALTER NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, SOPRON.



Szerkesztői üzenetek
A meghívónak kétszeres megjelenését az a körülmény tette szüksé

gessé, hogy az október 7., 8. és 9-re tervezett egyházkerületi közgyűlés és a 
vele kapcsolatos ünnepségek előre nem látott akadályokba ütköztek. Az egyház- 
kerület vezetősége újabban folyó hó 15., 16. és 17-re tűzte ki a gyűléseket. 
Hogy tévedésből valaki ne előbb jöjjön és hiába meg ne tegye az utat, névre 
szóló meghívókat küldött ki az elnökség. Ezeket a kartársak bizonyára már 
kézhez vették. Közgyűlésünket alkalmasint a németbirodalmi Gusztáv Adolf- 
Egyesületnek nagynevű elnöke, E e n t d o r f f  titkos tanácsos is meg fogja 
tisztelni magas látogatásával. Hogy ez a látogatás külsőségeiben is impozáns 
lefolyást nyerjen, szeretettel kéri az elnökség ezúton is az összes egyesületi 
tagoknak megjelenését.

Felhívjuk ismételten a kartársak figyelmét arra a nagyszabású és tanul
ságos kiállításra is, melyet a soproni kollégák közgyűlésünk alkalmával ren
deznek.

Szállást igénylők jelentkezzenek idejében a soproni lelkészi hivatalnál.
G. E. H., Máj OS. Éppen kapúzáráskor érkezett. A lap már be volt 

tördelve, tehát nem tudtam elhelyezni. Ez a cikk pedig most nagyon jól jött 
volna. Igen sajnálom. Aktualitásából azonban, sajnos, még novemberben sem 
fog veszíteni, mert nem hiszem, hogy ez a sérelem addig közmegelégedést 
keltő orvoslást nyerjen. A viszontlátásra Sopronban!

D. J., Szügy. Keressen fel máskor is soraival. Aki oly ügyesen for
gatja a tollát és ilyen lebilincselően tud írni, lépjen minél gyakrabban a nyil
vánosság elé !

Vitóz Sz. K. Érdekes cikkét szívesen közlöm. Elevenére tapint a do
lognak, de itt-ott kissé sötéten lát. Sorai egy mélyen érző ember lelki világának 
tükörképét verik vissza, de nagyon hajlik a pesszimizmus felé. Nekünk taní
tóknak pedig már hivatásunknál fogva az optimizmus rózsaszínű szemüvegén 
át is kell néznünk a világot, különben összeroppanunk a ránk nehezedő lelki 
teher súlya alatt.

*

A künlevőségek már megint nagyon felszaporodtak. 
Szeretettel kérem azért a kartársakat, hassanak az iskola- 
fenntartóknál oda, hogy az előfizetési díjat a lehető legrö
videbb időn belül kezeimhez ju ttassák !



Meghívó.
A Dunántúli Ágostai Hitvallású Evangélikus Tanítóegyesület 

rendes  közgyűlését 1930. évi október hó 16-án déle lő t t  9 órai k e z 
de tte l  Sopronban, az evang. elemi iskola  v izsga te rm ében  ta r t ja  
meg, melyre  ezennel a legmélyebb tisz te le t te l  meghívom.

T á r g y s o r o z a t :

1. É n ek :  Erős vá r  a mi Is tenünk. 2. E lnöki megnyitó. 3. A  
kegye le t  adó jának  lerovása . 4. Elnöki jelentés. 5. Aggasztó je len
ségek közok ta tásügyünk  terén . E lőadó : Graf Samu, igazgató-tan ító . 
6. Fogalm azás, írás és o lvasm ány-tárgyalás .  Előadó : G r ieszhaber  
E. H., igazgató-tanító . 7. M ikén t a lka lm azha tó  az új iskola szelleme, 
vagy az új m ódszer a vallási tá rg y a k  tan í tá sán á l  ? Előadó : Kühn 
János, tanító . 8. P énz tá ros  és számvizsgáló je lentése . 9. Indítványok. 
10. Ének : Hiszek egy Istenben.

Krug Lajos
elnök.

Újabb kísérlet legégbekiáltóbb sérel
meink eltüntetésére.

A terményfízetéses tanítók elviselhetetlen helyzete a r ra  kész
tett bennünket, hogy a sérelmek eltüntetésére új u takat keressünk. A  
Szövetség minden tőle telhető igyekezettel törekedett ennek az elüsz- 
kösödött sebnek az orvoslására. Hogy fáradozásait siker nem koro
názta, az nem múlott jó szándékán. Ezt a kérdést már három év óta 
á llandóan napirenden tartja ;  memorandumoz, kilincsel, audienciákra 
jár, agitál, érvel, felvilágosít —- és biztató, vagyis inkább megnyugtató 
Ígéreteknél többet nem tud elérni. A  kultuszminiszter úr belátja, hogy 
türelem tekintetében a tanítóság már elment a legszélsőbb határig, 
jóindulattal fogadja előterjesztéseinket és megdönthetien érvekkel 
ostromolja a pénzügyminiszter páncélövezte kemény szívét, de rneg- 
puhítaní, engedékennyé tenni nem tudja . Hazánk kincses ládáinak 
őre ridegen elzárkózik minden kérelem elől. Az ország katasz trofá
lis gazdasági helyzetére hivatkozik és ezzel elüti a dolgot, vagy az t 
mondja: szűntessen be a kultuszminiszter úr két egyetemet és azon
nal teljesítheti a tanítóság kérelmét is.
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Ennek a meddő állapotnak véget kell vetni. Azért  felkértük a 
Tanítószövetség elnökét, hogy a közvetlen érdekeltekből hívjon ösz- 
sze egy felekezetközí bizottságot és ezzel beszélje meg azokat a mó
dozatokat, amelyek alkalmazásával sikert vélünk elérni. Szeptem
ber 25-én jelentek meg az országos egyesületek delegáltjai a Szö
vetségben. A  mi egyesületünket Krug Lajos elnök, Grieszhaber E. 
H., Darida Károly  és Késm árszky  Gyula, a református egyesületet 
dr. Nagy Lajos és Fábián István, a róm. katholikus szövetséget B a j
nok Géza, a görög katholikust Reskó János  képviselte. Rákos István, 
a Tanítószövetség elnökén kívül megjelent még Bozsik Béla  alelnök, 
Simon Lajos főtitkár, Tóth Árpád  és Galla Endre  az állami tanítók 
elnöke.

Rákos István  ismertette az összejövetel célját s egyben bejelen
tette, hogy a Szövetség a kultusz- és pénzügyminiszternél már elő
terjesztette  a tanítóságnak azt a kérését, hogy az illetményföldjeiket 
búzabérért kiadó tanítók ne legyenek kötelesek bclettá t fizetni a bér
lőnek. A zután megindult a kivezető utat kereső, mindvégig komoly 
és a helyzetet minden oldalról megvilágító tanácskozás. Először or
szágos egyesületünk elnöke, Krug Lajos szólalt fel. Ő fenntartja  a 
húsvéti gyűlés alkalmával be terjesztett javaslatát, mert csak ebben 
lá tja  a kérdés megoldásának egyedüli lehetőségét. A  terményfizeté
ses tanítók pereljenek és keressenek a közigazgatási bíróságnál o r 
voslást. Az országnak egyetlenegy tanító ja  sem kaphat kevesebb fi
zetést, mint amennyit a törvény biztosít számára. Grieszhaber E. H. 
a  felvilágosításban, illetőleg annak intenzivebb keresztülvitelében lát 
sikert biztosító eszközt. Dolgozzon ki a bizottság olyan m em orandu
mot, mely részletesen és adatszerűén kim utatja  a terményfizetéses 
tanítók sérelmeit. A  baj az, hogy ezek a köztudatban ismeretlenek. 
Ezt a memorandumot juttassa az összes képviselőkhöz és minisz
terekhez; ezt ismertesse, kolportá lja  a legszélesebb rétegekben és 
járjon szünet nélkül a sorsunkat kezökben tartó tényezők elé és ne 
szüntesse be akcióját addig, míg az az elíiszkösödött seb, illetve en 
nek kórokozói el nem tűnnek szervezetünkből. Dr. Nagy Lajos fel
szólalásában azon nézetének ad kifejezést, hogy a közigazgatási bí
rósághoz hiába fordulunk, mert nincs törvényes alap, melyre tám asz
kodva, pert indíthatnánk. Darida Károly  a terményfizetéses tanítók 
sérelmeire fekteti a hangsúlyt és nem ta r t ja  kívánatosnak, hogy ezt 
a  kérdést a kántortanítók sérelmeivel (kántori járandóságok betudása 
a tanítói fizetésbe stb.) most összeboronálják és szintén a perindítás 
mellett foglal állást, Reskó János  és Fábián István  felszólalása után 
Bajnok Géza  sorol fel megdöbbentő adatokat a tanítókat sújtó káro 
sodás nagyságáról.

A  bizottság végül abban állapodott meg, hogy kéri az érdekelt 
tanítók felmentését a boletta-fizetés kötelezettsége alól, ha pedig ez 
nem lehetséges, akkor egy olyan kormányintézkedést, mely szerint 
a tanítói illetményföldek bérleti szerződései érvényteleníttessenek, 
hogy a tanítók új szerződéssel a  boletta-fizetéstől mentesítessenek. 
Kéri a bizottság a kormányt a rra  is, hogy a ma már 12— 14 pengőre 
lezuhant búzaárak szerint értékelje újból a tanítók búzafizetését,
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melynek méterm ázsáját még ma is 27'84 pengőre értékeli a kultusz
minisztérium, Ez módjában áll, mert az 1925. évi 7000 M. E. sz, 
kormányrendelet és az 1926, évi 25,000 sz. V. K. M. rendelet, mely 
utóbbinak 4. szakasza felhatalmazza a kultuszminisztert és pénzügy
minisztert az újraértékelésre, ha a búzaárak lényegesen megváltoznak.

Az értekezlet lezárása után a bizottság tagjai, a kultuszminisz
ter ú r  távcllétében, dr. Petry Pál államtitkár úr előtt jelentek meg. 
i t t  Rákos István  nyílt őszinteséggel feltárta  a terményfizetéses tan í
tók kétségbeejtő helyzetét és a sérelmek gyors orvoslását kérte.

Petry Pál államtitkár kijelentette, hogy ismeri a terményfízeté- 
ses tanítók sérelmeit és nemcsak méltányosnak, de szükségesnek is 
ta r t ja  orvoslásukat. A  pénzügyminiszter eddig még nem talált erre 
fedezetet,  de úgy itt, valamint a kultuszminisztériumban is á llandó 
gondoskodás tárgya, hogy a terményfizetéses tanítók minél előbb k á r 
pótlást kapjanak.

Tisztelgett a küldöttség azután dr. Nagy Á rpád  és iff. báró 
kV lassies Gyula  h. állam titkár uraknál is.

A  pénzügyminiszter úrnál nem sikerült audienciát kapnunk és 
így nem tudtunk előtte is az eliiszkösödött sebre rám utatni és őt kö- 
nyörületre indítani.

A tanító tekintélye régebben és ma.
Pedagógiai csevegés.

Irta: Kárpáti Sándor, ny. tanítóképző-int. tanár.
Az egyén tekintélyének mindenfajta  é letpályán három forrása 

van: először a tudás, vagy nevezzük szakképzettségnek, általános mű
veltségnek; másodszor a jellem, vagyis az akara tnak  a lelki élettel 
való kapcsolata s annak az erkölcsi megítélés alá eső cselekedetek
ben való nyilvánulása; harmadszor pedig az egyénnek az a képessége, 
mellyel a társadalm i környezetbe mint annak érdemes tényezője bele 
tud illeszkedni.

Nyilvánvaló, hogy e három komponens olyan szorosan kapcso
lódik egybe, hegy akármelyiknek hiánya vagy csak fogyatékossága is, 
az egész egyén lelki képére árnyékot vet s így a tekintélynek mint 
eredőnek is a rovására  van.

Ha valahol, úgy éppen a tanítói pályán van az egyéni tekintély
nek igen nagy fontossága. A  tanító egyénisége, értéke, jelleme, t á r 
sadalmi föllépése egész közéleti pá lyájának  irányítója  lehet. Ez r á 
nyomja bélyegét magára az iskolára, ebből alakul ki a gondjaira bí
zott gyermeksereg lelkében a tanító képe, s ez jelöli meg azt a po l
cot is, amelyre a közvélemény spontán módon a tanítót mint tá rsa 
dalmi egyént helyezi.

S itt önként tollhegyre kívánkozik az összehasonlítás, amely a 
régi és közelmúlt tanítóját a maival szembeállítja. Nem a célzatos
ság, hanem a tárgyilagosság fog engem vezetni, mikor a két típust 
néhány ecsetvonással megrögzíteni óhajtom.
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Igen messzi múltba vezetne vissza, hogyha a hajdani népszínmű 
híres „kántor -jait és falusi ,,mester“-eit eleveníteném meg ama idők 
típusaként. Elég ebből csak annyit megállapítani, hogy e színpadi 
alakok, akár torzrajzok voltak, akár nem, igen sokat rontottak a ta 
nítóság tekintélyén. A  tanító mint nevetséges figura az ezerszemü 
.közönség előtt! Képzelhető-e ennél rombolóbb hatású  beállítás?! Mi
lyen mások ma Gárdonyi, Bródy Sándor, Csathó, Zilahy s a többi 
modern írók becsületes, józanéletü, erősjellemü tanító-tipusai!

De a színpad költött a lakjai mellett a való élet is erősen ki
kezdte annak idején a tanítói tekintélyt. Az akkori és későbbi t a 
nítók még mindig a köteles alárendeltség  érzetében morzsolták le 
egész életüket; sőt azt az á llítást is kockáztatom, hogy ezt az érzést 
akárhányszor magából a nevelőintézetből hozták magukkal. A  régi 
hároméves tanítóképző a verbuvált növendékeivel s azoknak hézagos 
kiképzésével éppenséggel nem volt alkalmas arra, hogy az ifjú tan í
tónak oly tőkét adjon útravalóul, melynek a kam ata az ,,állás“ te 
kintélye  lehetett volna.

Ezt a tekintélyt azonfelül a külső körülmények is erősen meg
rágták: a csekély fizetés, a hivatalosan követelt vagy kényszerűség
ből vállalt megalázó mellékfoglalkozások, a sok ,,ingyenélö alkalom“, 
mely ellen hiába protestá lt  a föl-föléledő önérzet. A  közelmúlt idők 
rekvírálásai, népsarcoló intézkedései, szigorított büntetései stb. szin
tén igen kevéssé alkalmasok voltak arra, hogy a tanító népszerűségét 
és társadalm i tekintélyét növeljék. Csoda-e, ha e zilált kor tanítója 
elégedetlen, sőt elkeseredett volt, aki tehernek érezte magasztos hi
vatását s csak nagy önmegtagadással, testi és szellemi igényeinek 
majdnem a minimumra való lefokozásával viselte el méltatlan sorsát.

Merem állítani, hogy azok a kisebb-nagyobb kilengések is, ami
ket aztán oly hamar a „kommunista“ jelzővel bélyegeztek meg, csak 
e gondterhes, nyűgös, sokszor lealázó állapotból való szabadulási 
vágy nyilvánulásai, tehát érthető s egy kis jóakaratta l kimagyaráz
ható természetes  reakciós tünetek voltak, (Ha volt tényleg itt-ott 
fölforgató elem is, azt mint teljesen egyéni akciót nem szabad az 
egész érdekelt tanítóságra általánosítani.) Bizony, a tanítók intelli
genciáját, jellemszilárdságát, fegyelmezettségét e „gyászos időszak 
erősen próbára  tette. Becsületükre legyen mondva: megállták a ne
héz próbát és annyit mentettek az állás tekintélyéből, amennyit a kö
rülményekhez képest menteni lehetett.

Ma más a helyzet belül is, kívül is,
A  tanítóképző ma már öt évfolyamú; tanterve sokoldalú és a la 

pos ismereteket nyújt. Az ötödik évfolyamba érettségivel, tehát egy 
befejezett alapstúdium után lehet belépni. A  tanítói oklevélnek, hogy 
úgy mondjam, ma magasabb valutája  van: önkéntességre (katonatiszti 
rangra), főiskolai tanulmányokra jogosít. A  mai tanító a közéletben 
is számottevő, sőt vezető pozíciót szerezhet magának: lehet cserkész
parancsnok, leventeoktató, népművelési előadó, egyháztanácsí jegyző, 
dalosegyletí karnagy, leventezenekar-vezető stb. Ezek mind olyan 
tisztségek, amelyek a tanító társadalmi tekintélyét öregbítik.
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Nagyon természetes, hogy ezekre a tisztségekre, ahová a bizalom 
állítja  a tanítót, minden tekintetben méltónak is kell lennie. S itt 
nem elég a szellemi felkészültség, a tárgyi tudás, a lelki intelligen
cia. Itt  más is kell: jellem, önérzet, önfegyelmezés. A  magánélet tisz
tasága, az akaraterőnek helyes irányítása a gondolati és érzelmi vi
lág megfontolt Ítéletei szerint, az önérzet túltengéseitöl való okos 
tartózkodás és a jó mcdor a társadalm i érintkezésben. Aki megadja 
másnak a kijáró tiszteletet, megkövetelheti azt magának, az állásának 
is. Semmi se visszataszítóbb, mint a két szélsőség: az öntelt, elbiza
kodott gőg és az alázatosan, hunyászkodó szolgalelküség. Mindkettő 
torzjellemvonás s a tanítói tekintélynek legnagyobb ellensége.

Ne felejtse el a tanító azt se, hogy mint a rájabízott emberbim
bóknak a gondozója, aki minden szavával, minden pedagógiai tény
kedésével a zsenge gyermekek jellemét is formálni köteles, maga 
építi meg a sajá t tekintélyének a fundamentumát már a kisiskolában. 
Mennyivel gondosabban kell néki e fundamentumot tovább rakni az 
élei nagy iskolájában.

Boldog az a tanító, aki szellemi fegyverzetét, lelki kincseit, józan 
Ítélőképességeit s okos önérzetét már a képzőintézetből magával 
hozza. Ahol megtanították a tekintélytisztelet mellett a saját hiva
tásának értékeire is, amely értékelés ott kezdődik, hogy még az apró 
gyerekemberben is megbecsüljük az isteni eredetű  lelki individuáli- 
tást. Az a tanító, aki konkolymentes, megnemesített magot hoz m a
gával az életbe, ilyet fog vetni az egyház veteményes kertjében is. 
S az ellenőrző szeme, gondos ápoló keze alatt  egészségesen fejlődő 
gyermekcsemete a legszebb virágzásba borul. S a hála e virágjából 
fakadhat-e más, nemesebb gyümölcs, mint a szeretet, tisztelet, meg
becsülés?!

Aki így alapozta  meg a maga tekintélyét, annak nem kell azt ké
sőbb keresve-keresnie és rangjára  sűrűn hivatkozva folyton provokál
nia. Mert aki a nyereg nélküli tekintély-lovát minduntalan megsar- 
kantyűzza, azt büszke Táltosa hamar leveti.

A német idealizmus pedagógiája.
Irta: dr. Szelényi Ödön.

A  német nép a nagy kultúrnemzetek közt utolsónak lépett a fi
lozófia porcndjára , időrendben az olaszok, franciák és angolok után 
sorakozik, de sehol úgy át nem hatotta  a nemzet széles rétegeinek 
a lelkét a fílozófusgondolat, mint ép Németországban. Rájuk is r a 
gadt a ,,filozófus nem zet“ név sokszer gúnyos értelemben, ami pe
dig valójában véve igen nagyot jelent. A filozófia ugyanis annyira 
összenőtt a német szellemi élettel, hogy azt el sem tudjuk gondolni 
nagy bölcsészei nélkül. Naumann szellemesen mondja, hogy sem 
Bismarck, sem Savigny, sem Helmholtz, sem a két Siemeus máso
dik vagy harmadik öntetíi filozófiai olaj nélkül el nem képzelhetők. 
De különösen a német filozófiának 1780— 1830-ig terjedő korszaka,
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mely a gondolati gyümölcsök oly bőséges ara tásá t hozta napfényre, 
méltó büszkeséggel tölthet el minden német embert és vigasztalására 
szolgálhat a legsülycsabb viszonyok közepette is. Miután az első nagy 
német gondolkodó Leibniz mintegy előkészítette a világot arra, hogy 
a világ egységes megértését biztosító szellemi munkához a német 
népnek is lesz szava, Kantta l  oly mozgalom indul meg, melynek hul
lámai máig sem ültek el. K ant maga tipikus német tudós volt, annak 
az életét is élte, korszakos művei ekép igen kicsiny körhöz fordul
hattak  csak és mégis ezek a nehézkes formában megjelent gondola
tok valóságos szellemi forradalm at keltettek, átalakították az em
berek gondolkozását és lehetővé tették azt az új nemzedéket, melyet 
1807- 1813. látunk. De a filozófia nemcsak magában (mint irodalom) 
gyakorolhat ilyen nevelő befolyást a közgondolkodásra. Maguk a fi
lozófusok is érzik, hogy ők nemcsak egy kis köz számára bölcsel- 
kednek, hanem hogy gondolataiknak ható erőkké kell válniok. így 
m indjárt Kant közvetlen követője Fichte ennek világos tudatában 
volt, midőn a Kanti filozófiával akarta  az egész német nemzetet meg
újítani, fölemelni, már pedig ez a törekvés mi más, ha nem a neve
lés egy faja?

Egészen természetes tehát, hogy minden gondolkodó elöbb-utóbb 
eljut a pedagógia kérdéseihez is. Ha mint külön szakot nem mű
velő is, de clykcr-olykor kénytelen szóvátenni, hegy mit vár a neve
léstől. Llogy a nagy német gondolkodók Herbarton kívül mégis csak 
mellékesen térnek rá pedagógiai kérdésekre, annak egy külső oka 
az is, hegy bár legtöbbjük katedrafilozóíus, tehát egyetemi tanár, 
nem tekintik a pedagógiát szorosan bölcseleti tudománynak. Egyik
másik közülök (Kant, Schleiermacher) önállóan is előadja ugyan, 
de akkor is inkább kötelességszerüen. Ép azért pedagógiai nézetei
ket nemcsak tényleges pedagógiai dolgozataik, hanem a főmunkáik
ban szétszórt eszméikből is kell összeállítanunk. Az alábbiakban 
megkiséreljük a nagy német ideálisták pedagógiáját ismertetni, de 
nem részletesen, hanem csak nagy vonásokban, főkép azon célzattal, 
hogy egyező vonásaik kidomborodjanak és így a legilletékesebb 
egyének gondolkozása alapján derítsünk fényt a németség nevelési 
eszményeire.

Midőn Kant kimutatta az emberi megismerés határait, egyfelől 
óvatosabb tudemányos kutatásra  serkentett, de másfelől annak a 
meggyőződésnek vetette meg az alapját, hogy nem az értelem a fő 
az emberben, hanem az akarat. Míg Kant azonban még csak elmé
letileg mélyedt bele az erkölcsi életbe, addig tanítványa, Fichte már 
jellemző megtestesülése ennek az új voluntárizmusnak, mely az akara t  
energikus kifejtését követi, hiszen már az ő gondolkozása valóságos 
cselekvés, a dolgok ,,k isa já tí tása“. Az ,,ész“ ránézve tevékeny prin
cípium, mely uralm at gyakorol a tárgyakon is. Fichte azonban csak 
az emberrel foglalkozik. Az ő tanítványa Schelling is így kezdi, de 
csakhamar a világ, a természet felé fordul és azon végzi, hogy az 
egyén beleolvad ebbe az egészbe, melyben természet és szellemvilági 
történet egyesül, illetve a természet szellemmé válik. Schelling is 
a lélek alapfunkciójának az okozatot hirdeti, de ebben a homályost,
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ösztönszerűt hangsúlybzza, amivel megvan az átmenet Schopenhauer
hez. Fichte és Schelling egymással farkasszemet néző rendszerei 
csakhamar kiegyenlítést tettek szükségessé. Ezt hozza meg Hegel 
rendszerező elméje, Fichte* etikai és Schelling fizikai ideálizmusával 
szemben az ő ídeálizmusa logikai ideálizmus, hol a metafizika és 
legika összeesik. A  világlényeg szerinte ugyanis a logikai eszme, 
mely először „magában“ van, mint örök igazságok birodalma, azután 
a már létei (természet) állapotába lép át, hogy ismét az emberi lélek
ben magára eszmélve*, a társadalom  formáiban magasabb objekti- 
vációt nyerve, végre a művészet, vallás és filozófiában meggazdagod
ván önmagához térjen  vissza. Itt tehát a természet és az egyéni lélek 
csak egyik fejlődési foka az abszclutumnak. Valóban Schelling és 
Hegelnél az individuum teljesen elenyészni látszott, ezt emeli ki 
ú jra  Schleiermacher és egyben biztosítja a vallás önállóságát, melyet 
eleddig hol az erkölcsiségbe, hol az elméleti filozófiába merítettek 
bele. Herbert pedig szintén a merész „kozmikus“ elméletekkel ellen
tétben belemélyed az emberi tuda t  szövedékébe, összefüggést, tö r 
vényeket derít fel és új szakkal gazdagítja  a filozófiát, a pedagó
giával, melynek sajátos terminusait ő teremtette meg, íme így függ
nek össze a német ideálisták, igyekezzünk e futólagos áttekintés u tán  
főbb pedagógiai nézeteikkel is megismerkedni.

A  nevelés fontosságáról mindannyinak magas fogalma van. Kant 
egyenesen azt mondja, hogy az ember csak a nevelés által lesz em
berré; a nevelésnek köszön az ember mindent, az egyetlen lény, me
lyet nevelni kell. Fichte lelkében ép a porosz hatalom összeomlása 
évében (1806) kél életre a nemzeti nevelés útján. A  jelen veszedel
mei ellen legfőbb biztosíték és a jövőbeli feladatok megoldásának 
,legbiztosabb zálega — szerinte — a népnevelésnek új a lapra  fekte
tése. Hegel felfogása szerint az egyes ember, illetőleg az emberiség 
ugyancsak egyik mozzanata az eszme logikai önkifejlődésének, de 
azért elismeri ő is a nevelés szükségességét is és különösen Nagy 
Sándornak a görög Aristoteles által történt nevelését szereti feltün
tetni a nevelés fényes sikere gyanánt. Schleiermacher pedig szintén 
utal a nevelésre mint speciálisan emberi funkcióra és azzal hozza 
kapcsolatba, hogy az ember történeti lény. De már nem vallja  K an t
tal, hegy a nevelés mindent csinálhat az emberből, hanem míg Hegel 
rendszeréből kifolyólag az ember fejlődését lényegileg önfejlődésnek 
ta rtja ,  addig ő sokkal helyesebben az emberben kezdettől fogva rejlő  
öntevékenységet hangsúlyozza. Herbertről eleve feltehetjük, hogy a 
nevelést szükségesnek tartja , hiszen különben nem emelte volna a 
pedagógiát mint a nevelés elméletét tudománnyá. Ellenben Schopen
hauer az eddigiekkel ellentétben a nevelési tehetetlenségét igyekszik 
kimutatni, de pontosan véve tu lajdonkép csak az erkölcsi nevelést, 
azen tanából kifolyólag, hegy az embernek a tapaszta la ti  vílágkörébe 
eső úgynevezett empirikus karak tere  mögött az u. n. intelligibilis 
karak ter  rejlik, mely elválaszthatatlan. De az értelmi nevelést ő is 
szükségesnek ta r t ja  és megkívánja annak szigorú tervszerűségét.

De mit tűznek ki gondolkodóink a nevelés céljául?  K ant azt 
feleli, hogy az embert fegyelmezni, kultiválni, civilizálni és morali-



280

zální kell, ez utóbbit pedig személyiséggé  való fejlesztésnek fogja 
fel. E pontban K ant jelentékeny lépéssel tú lhalad t a felvilágosodás 
pedagógusain, akikkel különben sokban rokonszenvez és akik a ne
velés céljául az egyes egyén kiképzését tekintették, elszigetelvén azt 
a történeti hatalm ak és társadalm i közösségek befolyásától. Kantnál 
ugyan a szociális nevelés gondolata kifejezetten meg nem található, 
de azért távol attól az individualizmustól, mely az egyént magára 
á llítja  és a neveléssel is csak annak a boldogulását akar ja  biztosí
tani, Individualizmus helyett tehát perszonalizmust hirdet, vagyis a 
természet mechanizmusától való szabadságot. Az a Kant, aki oly 
szép szavakat ta lá lt  az emberi méltóság kiemelésére, midőn azt 
mondja, hegy az ember szabadságának autonómiája miatt öncél és 
eszköznek soha sem használható; az a Kant, aki a kötelesség fogal
mának magasztalására  oly klasszikus, szinte hymnikus szavakra fa
kadt: (,,Pflicht! du erhabener grosser Name, der du nichts Beliebtes, 
was Einschmeichelung bei sich führt, in dir fassest, sondern U nter
werfung verlangst.“ stb.).

Az a Kant, aki kimondja, hogy az ember az egyetlen állat, ki
nek dolgoznia kell, távol áll minden önző és féktelen eudaimonizmus 
és utilizmustól a pedagógiában is. Az ő célja: a személyiség  sokkal 
többet tartalmaz, mint a XVIII. század, vagy a mai ker felvilágoso
dása. Fichte nevelési ideálja  aztán már határozottan  szociális, kö
zelebbről állami jellegű. K ant teljesen ugyanis soha sem szakított a 
XVIII. század kczmopolitízmusával, Fichtén is érezhető még a h a 
tás, de a politikai viszonyok hatása alatt  mégis a nemzeti állam esz
méje felé közeledik és azért vele kezdődik az a sajátságos „állam- 
misztika“, államelmélet, mely a németeket a legújabb időkig jelle
mezte és szinte tragikumukká lett. Már Fichte is túlzásokra ragad 
ta t ja  magát a tekintetben, midőn pl. az individualitást egészen el 
ak a r ja  nyomni a köz érdekében: olyanná kell tenned növendékedet, 
— úgymond —■ hogy semmi mást se akarhasson, csak azt, amit te 
akarod, hogy akarjon. Ezt a nevelést természetesen csak az állam 
nyú jtha tja  minden rendelkezésére álló eszközeivel, úgyhogy lépten- 
nyomen a görög P la ten  állami pedagógiája jut eszünkbe. De mind
kettőjüket hasonló körülmények: az államfelbomlásának a vesze
delme késztette ezekre a kemény követelésekre és mindketten erköl
csi tartalommal töltik meg az államot. Hegel, aki az államban az 
erkölcsi eszme valóságát látta, szintén állami pedagógiát hirdet nyil
vános nevelést, nyilvános tanintézeteket, iskolakényszert követel a 
szülők tetszése ellenére is. De azért az állam mellett a családot és 
egyházat is elismeri nevelőtényezőnek és az individualitás jogait is 
szeretné megmenteni, csakhogy ez hajótörést szenved az ő panlogiz- 
musán. Azonban mind a mellett tévedés őt az abszolút á llam hata
lom szószólójának feltüntetni. Történetfilozófiájában a világtörté
nést mint a szabadság fogalmának a kifejlődését m uta tja  be; jog- 
filozofiája pedig a politikai szabadság biztositékait kivánja. Fries 
a jénai Kant-iskola feje a nevelés végcéljául a lélek szépségét tűzi ki, 
ez esztétikai ideál volna, de azért az etikai tartalom itt sem hiány
zik, mert a Fries kitűzte ideál kb. a következő célokat tartalmazza:
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az igazságot a megismerés, a szépséget az érzelem és a jót a cselek
vés terén. Az iskolaszerű intézményeket nem sokra becsüli, ellen
ben a nevelés tekintetében legtöbbet vár az állami és társadalm i élet 
helyes berendezésétől. Szószerint azt mondja, hogy az ember szel
lemi nevelése csak az államban és jól szervezett állam segítségével 
mehet végbe. Schleiermacher ú jra  fölveszi Kant gondolatát, hogy az 
egyén semmikép sem rendelhető alá a közösségnek és a romantika 
által túlságba vitt szubjektivizmust is mérsékli amennyiben a nevelés 
individuális és szociális követelését szerencsés kézzel összekapcsolja, 
kimondván, hogy a nevelés képezi az embert a nagy életközösségek 
számára, de egyúttal fejleszti a növendékben az erőt és szabadságot, 
hogy az azokban jelentkező tökéletlenségek ellen felvehesse a h a r 
cot, Schopenhauer filozófiája a maga alapelve szerint minden indi
vidualizmus ellentéte, mert lényegileg metafizikai panteizmus. A zon
ban mégis elismeri az emberek között fennálló nagy egyéni különb
séget és ebben az emberiség nagy előnyét látja. Azért  tehát lá n d 
zsát tör az individualizmus joga mellett a társadalom  és az á llam 
mal szemben, amiben annyira következetes, hogy e tekintetben az 
individuális pedagógia képviselői közé kell számítanunk, Herbert a 
nevelés végcélját az erkölcsi jellemben látva. Ez individuális célnak 
tetszik, de tévednénk, ha Herberttől minden szociális vonást meg
tagadnánk. Jó l látja  ugyanis, hogy minden egyén bizonyos függési 
viszonyban van az állami szervezettől és ezért azt vallja, hogy a 
nevelés kötelessége a növendéket az állami közösség számára előké
szíteni nemzeti és szociális szempontok szerint. Az iskolában tehát 
mintegy az állam csírázik és a nevelés javítása egyben a népnek ja 
vítása. Az állam kötelessége a nevelőíntézmények megteremtése, 
■azok ellenőrzése anélkül azonban, hogy a pedagógiának törvényeket 
diktálna.

A  nevelés formái közt legtöbben az oktatást helyezik előtérbe. 
Schopenhauer az erkölcsi nevelést mint lehetetlent teljesen elveti, 
Herbert ellenben külön szól róla fegyelem és kormányzás címen. 
Schleiermacher is külön fejtegeti a jellemképzést. Azonban érdeke
sebb az, amint az oktatásra  vonatkozólag mondanak. Itt  mindegyik 
erélyesen hangoztatja  az öntevékenységet. K ant azt mondja, hogy 
észbeli ismereteket ne bevigyük, de kihozzuk a gyermekekből, 
Fichte kimondja azt, hogy minden emberi képzés nem kívülről k a 
pott formáknak az elfogadása, hanem belső erőknek szabályszerűen 
haladó önkifejlése. Ezért, ha fel tudjuk éleszteni a tanulók öntevé
kenységét, akkor előáll a tanulás szeretete, mely minden további 
megismerés a lapja. Hegel azt tanítja, hogy az oktatás kettőn fordul 
meg: a tanulás tárgyán és a tanulószellem lényegén. Figyelembe kell 
venni, hogy a szellem úgy fejlődik, hogy nem idegen elem hatol be
léje, hanem hogy ő maga csak saját lényegének a tuda tá ra  jut. T a 
nítás ily értelemben tudatosítás. Schleiermacher is kiemeli, hogy az 
ember minden izében öntevékeny még abban is, amit mások behatása 
kelt föl benne, Kevésbbé határozottan  teszi ezt Herbert, legfeljebb 
az ,.érdeklődés“ pótolja nála az öntevékenység fogalmát. Az é rdek 
lődés ugyanis szerinte az a szellemi tevékenység, mely nem éri be
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a puszta tudással, hanem a tudo tta t  fenntartja , hogy értékesítse és 
bővítse azt és egyben folytonosan újabb erőkifejtésre is serkent. Fries 
minden olyan módszert elutasít, mely az önelhatározást lehetetlenné 
teszi, és így dresszurára  vezet. Nem győzi eléggé hangoztatni, hogy 
minden könyvnélkülözés, ismeretközlés helyett fontosabb az öngon
dolkozás. Schopenhauernél is a tanuló öntevékenysége alapvető pe
dagógiai követelés gyanánt jelenik meg. Ő tiltakozik az ellen, hogy 
az ifjú fejeket idegen eszmékkel és tévedésekkel megtöltsék. Az ön- 
gondolkczás tárgyát vegyék az egyesek saját tapasztala tuk köréből 
vagy jó könyvekből, de csak saját gondolataikat jegyezzék fel, nem 
pedig azt, amit kivülről kaptak.

A tanítás tárgyait  illetőleg ismét nagy egyezés tapasztalható  ab
ban a tekintetben, hogy valamennyien az u. n. neohumanizmus felé 
hajlanak  és másfelől, hogy különösen sekat várnak a filozófia tanul
mányától. A  neohumanizmus is az ideálizmus egy neme volt, mert 
nemcsak hogy magasztos nevelési eszményt, a humanitást hirdette, 
hanem azért is, mert hívei, prófétái az önzetlen műveltség népéhez, 
a görögökhöz fordultak, ott vélvén feltalálni a humánus sutára  meg- 
testülését.

Kanton még kevéssé érzik a neohumanizmus hatása. Ránk ma
rad t  pedagógiája lényegileg etikai didaktika, melyben az irodalmi 
tárgyak nevelő értékére nem tér ki. De tanuló korában magába szívta 
a klasszikus ókor iránti tiszteletet ő is, melyet aztán haláláig megőr
zött. Egyébként nála  a nevelés annyira az erkölcsiség fogalma alá 
esik, hogy a filantropinizmusnak és humanizmusnak korában folyta
tott vitája nála szóba se kerül. Fichtét erős nacionalizmusa látszólag 
távol ta r t ja  a neohumanizmustól, pedig új nevelési program m ját k é t
ségkívül tudatosan vagy tudatta lanul platoní gondolatok hatották át.‘ 
De már a következők nem talá lnak elég dicsőítő szót a görögök m a
rasz ta lására .  Hegel a germán ókorról és középkorról hallani sem 
akar, sőt még Róma sem rokonszenves előtte, hanem csakis a görö
göknél érzi magát otthonosnak. ,,Ez a kor a szépség és humanitás 
(emberiesség) kora. Ha az első paradicsom az emberi természeté volt, 
úgy ez (t. i. a görög világ) a második, m. p. az emberi szellem  p a 
radicsoma volt.“ A  régieket azonban nem tanulni kell, hanem lénye
günkbe beoltani. Az oly száraznak mondott Herbert is lelkesedett 
a klasszikus világért, kivált Homerosért, kinek saját szavai szerint 
életének legszebb tapasztala tát köszönte és ugyanő az Odysseiát t a r 
to tta  a legalkalmasabb ifjúsági elbeszélésnek. Fries is a görögöknél 
keresi az igazi humanizmust. Az ő nem hibátlan, de egyszerű, magá
ban nyugvó szellemük m utatja  nekünk a méltót, szépet és jót. Míg 
ma az ékesszólás kicsiny napi érdekekbe merül, ott csodálatos meg- 
aloprcpie és megalophrosyne lép elénk.“

Schopenhauer már azért is rajong az ókorért, mert a keresztyén- 
ségről tudni sem akar. A zért felette meleg szavakat talál a görög 
grammatika és irodalom ajánlására, akárcsak nagy. antipodosa Hegel. 
A  klasszikus nyelvtan tanulása szerinte a legjobb eszköz saját anya
nyelvűnk és általában minden nyelv természetének a megértésére. 
A  modern nyelvek tanításával ezt nem érjük el, különösen az angol
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és francia nyelv egyenesen siralmas (erbärmlich). Még fontosabb 
az irodalmi tanulmány, különösen a görög s itt a pesszimista Scho
penhauer rajongásában annyira megy, hogy a túlnyomólag derült v i
lágnézetet hirdető görögséget állítja oda ideálul!

Az meg természetes, hogy a filozófiát mindegyik gondolkodó 
megbecsüli, hiszen annak azért é ltek-haltak. Mindanyian a filozófiá
ban lá tják  az önzetlen tudományos törekvésnek a megtestesülését, de 
érzik azt is, hegy annak igazi ta rta lm a csak a legfelsőbb fokon, az 
egyetemen közölhető. Ezért e rre  vonatkozó nézeteiket legtöbben az 
egyetemi oktatással kapcsolatban fejtették ki, így kivált Fichte, 
Schleiermacher és Schelling. A középiskolába tu lajdonképen Hegel 
hatása alatt  került a filozófiának egy kis területe, az, amelyet m a
napság „filozófiai p ropedeutikának '1 neveznek, mely lényegileg em 
pirikus pszihelógia és logika. Hegel a morált is ajánlotta , de ez h a 
marosan kiszorult, a nachcfizika és filozófia történetét ellenben te l
jesen kizárta.

A  filozófia igazi hivatásáról azonban Schelling fejezte ki leg
klasszikusabban két társával (Fichte és Schleiermacher) egyetemben 
az univerzitást a tudományos munkálkodás színhelyének tekinti, azért 
kell benne a filozófiának uralkodnia; az, hogy é le tpályákra is képez, 
az egyetemnek csak másodrnedü feladata. Schelling szerint a filo
zófia az eszmék, vagyis a dolgok ősképeinek a tudománya, az ős
tudás közvetlen előadása. Realiter azonban az őstudás kijelentéseit 
az egyes tudományok, jelesen a theologia, term észettudom ány és tö r 
ténettudomány, illetve a jogtudomány tartalmazzák. így kapunk 3 
fakultást: theclógiát, orvosit és jogit. Ellenben nincsen külön filo
zófiai fakultás, mert c filozófia e 3 tudományban objektiválódik,  de 
egyikben sem a maga totalitásában, mert azt csak a művészet teheti, 
ügy hogy a filozófia helyett a művészetek fakultásának kellene lé 
teznie. Schelling fögondolata tehát az, hogy minden fakultást filo
zofikus szellem hasson át és az egyes karok közt a filozófia te rem t
sen kapcsolópontokat, ami olyan törekvés, melyet német egyetemi 
tanárok azóta is hangoztattak és hangoztatnak.

Ebben mutattuk be a német idealista gondolkodók főbb pedagó
giai eszméit. Lássuk most, hegy miben is egyeznek?

Az első, hegy a pedagógiában is ideálisták. De mit jelent ez 
a sokértelműség? Azt, hogy ellentétben állnak a naturalizmussal és 
utilizmussal. Az első az embert mindenestül belehelyezi a te rm é
szetbe és az erkölcsi jelenségekben is csak a természeti történés bi
zonyos a lakulatát  látja. A  lelki élet ilykép csak folytatása a te r 
mészetnek, amint álta lában az érzékeinknek hozzáférhető külső világot 
a lét magvának tekintik. Az utilizmus pedig a nevelésben nem esz
ményeket állít fel, hanem a gyakorlati-tényleges, a külső élet köz
vetlen céljait szolgáló, a kézzelfogható haszonnal járó tárgyak tan í
tását helyezi előtérbe. Ezzel szemben a német gondolkodók az em
bert oly lénynek fogják fel, aki természetének csak egyik oldalával 
tartozik a természetbe, de igazi lényege, szellemi világa által tota 
genere különbözik tőle. A nevelés tehát nem érheti be a természeti 
hajlamok kifejlesztésével, hanem az érzékileg adott elemek fölé emel
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kedést követeli, a szellemi embernek a kialakítását, aki a közvetlen 
haszon ellenére oly célokat tűz ki maga elé, amelyek saját önző, 
egyéni érdekeinek feláldozását jelentik. A  német idealizmus ez ér
telemben a német ielvílágcsodás korával szállt szembe, melyben 
csakugyan a naturalizmus és utilizmus dominál, m. p. jobbára a 
francia és angol filozófiai irányok betartásai alatt. Gondolkodóink 
mindannyian tudatosan fölveszik a harcot a felvilágosodás ezen alant- 
járó gondolkozása ellen, még azok is, akik természetüknél fogva kö
zel á llottak hozzá (Kant, Hegel, Herbert).

Az evangélikus tanítóné és tanítónő hiva
tása és társadalmi helyzete.

Irta: Droppa Ilona, tanítónő.

Azt hiszem, minden egyesületi összejövetelnek, így a tanítógyü- 
lésnek is az a célja, hogy a tagokat érdeklő és érintő dolgokat le tá r
gyalva, segítségükre legyen munkájuk elvégzésénél és hivatásuk be
töltésénél, Vannak kérdések, melyek már többször is szóbakerültek, 
míg ellenben van a tanító társadalom nak egy régen vajúdó, de eddig 
fel nem vetett és le nem tárgyalt kérdése is: a tanítóné és tanítónő 
hivatásának és társadalmi helyzetének problémája. Kissé kényes téma 
s valószínűleg ezért is nem került mindeddig napirendre; úgy vannak 
vele sokan, mint egy kis tanítványom volt a szálkával, ami játékköz
ben a tenyerébe fúródott. Bármit csinált, mindig érezte, hogy szúrja, 
de azért jár t  vele napckig. Közben be is köttette az édesanyjával, 
rakato tt  rá  vizesruhát, amitől a fájás enyhítését remélte, de hozzá
nyúlni, kihúzni nem engedte, mert hát az még jobban fájt volna. Egy 
reggel beállít a lakásomra az én kis első osztályosom a mamájával, 
aki nagy bocsánatkérés között ad ja  elő, hogy egész éjjel nyugtalan
kodott a lánykája, mert már gyűlik a tenyere a szálka körül. Mikor 
ú jra  kísérletet tett, hogy kihúzza, a kis Anka kijelentette, hogy ő 
senki mást nem enged a tenyeréhez nyúlni, csak a kisasszonykát. 
H át már most ne haragod jak, hogy ő ilyenekkel zavar, de segítsek 
rajta . Öt perc sem telt el, s a kis Anna ott játszott vígan a többi 
gyerek között s nagy boldogan újságolta a pajtásainak, hogy már 
nem fáj a keze, egy kicsit se,

Visszagondolva erre a kis epizódra, annak a kis lánynak a be
lém vetett bizalma megadta az önbizalmat ahhoz, hogy elvállaljam 
e tétel kidolgozását azon reményben, hogy amint a tanítványomnak 
nem fájt a ,,m űté t“ , úgy nem fogok az elmondottakkal hallgatóimnak 
sem kellemetlen érzést szerezni még az esetben sem, ha néha na
gyon őszintén szólva, esetleg túlközelről találom megpiszkálni a már 
itt-ott bizony gennyesedésbe menő szálkát, illetve témát.

Azt mondja egy régi, bizonyára sokak által ismert mondás: Min
den ember hivatásának kell, hogy éljen a földön. Ezt a mondást 
nemcsak régen kellett szemelőtt tartani, hanem figyelembe kell ven
nünk különösen ma, amikor hivatásunk lelkiismeretes teljesítése mel



285

lett  is alig tudunk boldogulni. Hegy kinek mi a hivatása? Azt egyé
nenként nagyon nehéz vclna meghatározni. A hivatás változik a la 
kóhellyel, a körülményekkel, de nagy általánosságban azt mondhat
juk, hogy aki szívének őszinte sugallatát követve, örömmel munkál
kodva, környezetét önfeláldozóan szeretve, legjobb tehetsége szerint, 
evangélikus egyházunk szellemében lelkiismeretesen teljesíti köteles
ségét, az betölti hivatását itt e földön,

A tanítónők és tanítónők részben városban, részben falun élnek, 
így más és más tevékenységet fejthetnek ki. A  két csoport közül 
mindenesetre a városiak a szerencsésebbek, amennyiben ők többen 
vannak egy-egy városban, iskolánál, ennélfogva jobban feloszlik az 
iskolánkívüli munka s az így rá juk  eső részt alaposabban végezhetik 
el. Megkönnyíti m unkájukat az is, hogy nagy részt intelligens nők 
'között és azok segítségével munkálkodhatnak.

A városi tanítónék és tanítónők társadalmi helyzetüknél és h i
vatásuknál fogva kell, hogy a nőegylet tagjai és vezetői legyenek. 
Nézzük már most, milyen is az ideálisan működő nőegylet m unkája?

Igyekszik összefogni baráti kézzel a város nő társadalm ának nagy- 
részét, igyekszik összejöveteleivel kapcsolatos előadásain mindenki
nek megfelelő szerepet juttatni, észrevéve mindenkit; megpróbálja 
eltüntetni azokat a válaszfalakat, melyeket a különböző társadalm i 
állást betöltő hölgyek oly szívesen állítgatnak fel egymás közé; t a 
nulságos előadások tartásával szellemi kincsünket gyarapítja , a fa r 
sangi mulatságokra betanítta t régi szép magyar táncokat, hogy azo
kat megismerve, minél többen megszeressék azt s ezáltal legalább 
részben szorítsák háttérbe a nemzetközi táncok émelyítő divatát. Az 
ideális munkát végző evangélikus nőegylet igyekszik minél több evan
gélikus öntudatot bele vinni munkájába, hogy meg nem alkuvó, az 
egyház érdekeit sa já t érdekei íölé helyező egyházhűséget nevelhes
sen minden protestáns lányba és ifjúba, akivel csak alkalma és módja 
van érintkezni. Ezért ta r tanak  néha csöndes, esti vallásos összejöve
teleket csak hittestvérek részére1, ahol az egyház a rra  hivatott veze
tőinek közreműködésével igyekeznek ú jra  és ú jra  felébreszteni, e rő
síteni az evangélikus öntudatot, megértetik a mai, legnagyobbrészt 
egvéni érdekekért  élő ifjúsággal, ho£v egyházukkal szemben a leg
nagyobb bűnt követik el, midőn reverzálist adva megfeledkeznek egy
házunk iránti kötelességükről. Felhívják a figyelmüket arra, hogy 
lehetőleg a sa já t  vallásúak köréből válasszák ki é le ttársukat — hisz 
bármelyik nőben és férfiban lehet, szépet és jót találni, mint ahogy 
rossz is van mindegyikben, sziklaszilárddá erősítik minden evangé
likusban azt a meggyőződést, hogy nincs a világnak olyan jó partija, 
aki megérné azt, hogy egyházához hűtlen legyen érte. M ert akiben 
nem él ez a meggyőződés, az csak az anyakönyvi bejegyzés szerint 
evangélikus, de lélek és öntudat nélkül.

Ezekben magunk előtt látva az ideális nőegyletben munkálkodó 
városi tanítónék és tanítónők munkáját, té rjünk át a falura.

Nekünk, falun működőknek épúgy szemmel kell őrködnünk k i
csiny nyájunk fölött, mint egy jó bojtárnak, ki a juhásszal közös



erővel igyekszik nagy térségeken élő nyájától távol tar tani a prédára, 
leső farkast.

Nehéz vclna felsorolni azokat az eseteket, mikor és hogyan le
het valakit megtartani, vagy egy önhibáján kívül elveszett hittestvért 
visszaszerezni, hisz az úgyis a körülményektől függ s én úgy érzem, 
hegy aki egész leikével igyekszik egyházának hasznos és hű tagja 
lenni, az úgyis észre vesz minden alkalmat, hogy azt felhasználva 
szolgálja a legszebb eszmék egyikét.

Vallásunkhoz való ragaszkodásunkról teszünk bizonyságot az 
zal is, ha rendesen eljárunk a templomba. Városban a sok ember 
között fel sem tűnik annyira, ha valaki nincs ott — ezzel nem mon
dom azt, hogy a városiaknak nem kell rendesen templomba járni —  
ellenben falun, ahol oly kevés az intelligencia, főleg filiákon, sok
szor a tanítónő lévén az egyetlen evangélikus úriasszony, nagyon fel
tűnik, ha e lm arad az istentiszteletről. Bármily sok a munkája e£v ta 
nítónőnek, vagy tanítónénak, igyekezzék azt úgy beosztani, hogy a 
templomba menésre jusson az időből. Ha valamelyik tanítónő lány- 
korából nem hozza ezt a jó szokást magával, úgy értesse meg a férje 
vele, hogy egy egyházi tisztviselő felesége, férje állásából kifolyólag 
tartozik jó példával előljárni. Mert hogy fogja híveit templomba- 
járásra, vallásosságra buzdítani az, aki még a családjára, feleségére 
sem tud ilyen irányban hatni? Gondolkozzunk csak rajta!

De nemcsak a templomban van együtt híveivel az ideális tan í
tónő. Annak át kell éreznie férjén keresztül faluja minden nagyobb 
örömét és fájdalmát. Nem azt értem én ez alatt, hogy beüljön vala
melyik házba s feltálaltassa magának a legfrissebb pletykákat, vagy 
hogy kiüljön esténkint szórakozáskép a konyhába s ott a cseléd vagy 
mindenes társaságával tárgyalja  le a falu legaktuálisabb, sokszor 
légből kapott híreit. Ez nem méltó egy intelligens asszonyhoz, sőt 
lealacsonyító; de legyen ott mindenütt, ha valami véletlen szeren
csétlenségnél, balesetnél józan tanácsadóra van szükség. Egy-egy 
jótanáccsal, vagy útbaigazítással sekszer emberéleteket lehet meg
menteni.

Az ilyen beleszóláshoz mindenesetre bírnunk kell népünk, asz- 
szonyaink bizalmát, amit pedig csak kisebb-nagyobb fáradsággal sze
rezhetünk meg. Az élet azonban elég alkalmat nyújt egy falusi t a 
nítónőnek és tanítócsaládnak arra, hogy megnyerje faluja szerete- 
tét, bizalmát.

Van pl. egy kedves tanítónő ismerősöm, aki nagyon szereti a 
virágot. Mikor férjhez ment, az új otthon kertje  ép oly kopár, vi- 
rágtalan volt, mint valamennyi a községben. Az új asszonyka nem 
sokat szemorkodott ezen, szedetett vadrózsatövet, beültette, tavasz- 
szal sajátkezüleg beoltotta s pár év múlva rózsaliget vette körül a 
kis tanítói lakást. A falusi asszonykák egymás után kérdezgették, 
hogy tetszett ezt csinálni? Megmagyarázta nekik s jó szívvel fel
ajánlotta, hogy beoltja az övékét is, ha lesz vadhajtás. Meg is tette 
s ma nincs ház az evangélikus soron, melynek kertjében ott ne dísze
legne 3—4 pompás rózsatő.

Ismertem tanítóházat, ahol á llandóan nagy üvegben állt készen
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a fertőtlenítőszer s ha valamelyik házban a kés, a kapa, kasza vagy 
fejsze rossz helyre tévedt, a bekötés m ódjá t megkérdő asszonyka 
már vitte is magával kis üvegben az első segélynyújtáshoz szükséges 
fertőtlenítőszert.

Láttam tanítónőt, aki, ha meghallotta, hogy valamelyik háznál 
beteg a kis gyerek, azonnal elment, megnézte s ügyes tanácsaival se
gített az orvostól messze lévő kis faluban csökkenteni a gyermek- 
halandóságot.

Ez mind csak néhány parányi kis epizód a nagy tömegből, amely 
sokak szemében ta lán  jelentőséggel sem bír, s ami több más hason
lóval együtt anyagi hasznot nem jelent, csupán a megszerzett biza
lom és jól végzett munkánk tudata  lesz érte a jutalom s a fizetés 
legfeljebb egy tiszteletteljes kézcsók, mely a maga egyszerűségében 
mindenesetre ér annyit, mint amit egy-két magasabb társadalm i á l
lású nagyságos asszony kap a vendégeitől csak azért, mert az ura 
nevét viseli.

A fáradságot nem sajnáló tanítónőnek ajánlhatok egy kipróbált 
eszközt, amivel sokat ha thatnak egy falu nőtagjaira: ez a női kézi
munka. A  tanterv  is felvesz a felsőbb osztályokban különböző kézi- 
munkafajtát, de az a tétel szerint letanítva, falun nem más, mint 
kínlódás. Én sokat próbáltam a hátam mögött lévő 8 év aiatt, így 
tisztán tapasztala tból beszélek.

Mikor falunkba kerülve láttam, hogy itt hosszú évek során nem 
tanultak  kézimunkát, m indjárt  a legközelebb kimaradókat, a lány is
métlőket fogtam be, de bevallom, nem sokra mentem velük. Egy 
14—15 éves falusi lánynál, aki szerdán, ha ismétlőbe jön, már a r ra  
gcndol, hogy tegnap kedd volt s holnap csütörtök lesz, már nem le
het alapot rakni. Rájöttem, hogy itt már csak tovább építeni és be
tetőzni lehet, ha van mit. Következő évben berendeltem tehát he
tenként dé lutánra  a II. elemitől kezdve minden iskoláslányt és az á l
taluk hozott házivászon darabkákon kezdtem keresztöltest tanítani. 
Hogy miért épen ezt? Mert ezzel reméltem leghamarabb a mamák 
által is látható eredm ényt felmutatni.

Mikor m ár egynéhány ügyesebb jól levarrta a krétával apró 
kockákra beosztott tábláról a felrajzolt mintát, kérettem az édes
anyjuktól házilag szőtt konyharuhát, törülközőt s kivarrtunk rá ke
resztöltéssel előbb keskeny, m ajd  szélesebb mintát, később nevet is. 
Mikor elindult hódító ú tjára  az első szép kész munkák kiállítása, 
egész forradalm at okozott. Voltak, akik büszkélkedve mutogatták: 
az én lányom csinálta, de volt aki szidott, mint a bokrot, mert a lá
nya nem hagyja őt békében, hogy hozzon neki is Gyarmatról pam u
tot olyat, mint amilyet a szomszéd Ancsának hozott a kisasszonyka. 
Még ma is akad 100 közül 1— 2 asszony, aki sa jnálja  a pénzt p a 
mutra, de annak addig sír, csipog a lánya, amíg meg nem kapja  a 
20—40 fillért.

Ma már messze járunk. Nincs a kézimunka-üzletnek olyan be
számolható mintája, amit a szügyi iskoláslányok le ne dolgoznának, 
de nincs 10— 15 éves gazdalány se, akinek háziszövésü vászonból
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2— 3 abrosza, dísztörülközője, egy csomó konyha- és szakajtóruhája, 
ingúj ja ne állna a ládájában  mosó színekkel kivárva.

Mikor láttam, hogy megszerették a kézimunkát annyira, hogy 
anyagra is szívesen áldoznak, megmutatva a saját holmimat, vettünk 
vásznat és azsúroztunk, hurkoltunk zsebkendőket, később fejkendőket 
is. Egy festékpárna, néhány cakk- és sarokminta megszerzése nem 
kerül sokba, annyit minden tanítónő áldozhat, mert azt hiszem, azt 
mindenki sejti, hogy az előrajzolás m unkáját kénytelen a tanítónő 
maga végezni, hisz minden darabbal nem szaladhatunk az előnyom- 
dába még helyben sem, vidékről meg épen nem.

Azok, akik tovább tanulnak, az ügyesebbek megtanulnak kötni 
és horgolni is, de ez már sokkal nehezebben megy, mert a gyakor
lati életben nagyon kevéssé tud ják  az ő ruházkodási módjuk mellett 
felhasználni.

Szép dolog a kézimunka s ha rengeteg fáradtsággal is jár külö
nösen azért, mert mi I— II, osztályt vezető falusi tanítónők csak óra
renden kívül szabad időnkben foglalkozhatunk vele, meghozza gyü
mölcsét. Sokat lehet vele hatni a falusi nép rossz Ízlésére, fejleszt
hetjük szépérzéküket, díszítjük lakásuk, munka melletti beszélge
téssel játszva nevelhetjük különösen az ismétlős lányokat s abból 
az elhasznált sok pamutszálból valami lá thatatlan, de annál elsza- 
k íthatatlanabb fonál szövődik tanítónő, tanítvány s annak hozzátar
tozói között, mely aztán elősegíti hivatásunk betöltését.

Ma már a hivatalos köröknek is van olyan mozgalma, mely kö
zelebb hozza a falu intelligenciáját a néphez s ez az ískolánkívüli 
népművelés. A  nők részére rendezendő előadások vezetője hivata
lánál fogva, a tanítónő, főmunkatársa pedig az ideális tanítónő. Szinte 
látom egynéhányuk gondolatát, hogy bizony egy falusi háztartást  
vezető családos asszony nem ér rá  ilyesmire. Már pedig erre rá 
kell érni. Mint ahogy több tanítónő van, aki a tanítás és sok más 
kultúrmunkán kívül talál időt háztartási munkára is — ha akar — 
épúgy kell időt szakítani a háztartási munkával foglalkozó úriasszony
nak is a szellemi és más kultúrtevékenységre.

Hosszú volna felsorolni, milyen tételeket vehetünk fel, nem is 
érzem arra  hivatottnak magam, hogy irányt mutassak, azért csak 
a már kipróbált és hasznosan bevált előadásokból sorolok fel néhá
nyat. Beszélnünk kell a nőről, mint a család leikéről, a házirendről, 
a tisztaság egészségügyi fontosságáról, a gyermeknevelésről, a ru 
házat rendbentartása  és javításáról, harisnya stoppolásról, amit te l
jesen fölöslegesnek ta rtanak  amíg meg nem ismerik.

Lakodalmi vacsoránál megfigyeltem, hogy tésztájuk drága pén
zen cukrásznál csináltatott piskóta-torta és házilag készült lehetet
len ízű süteményből áll. Ez valahogy nem tetszett nekem s ezért egy 
népművelési órát kedélyes tortakészítéssel töltöttünk el. Itt meg
tanulták, hogy ugyanazon anyagból lehet nemcsak rosszat, de jót is 
készíteni s bebizonyítottam nekik kézzel foghatóan, hogy azon a 
pénzen, amit ők a cukrásznál süttetett  piskóta-tortáért fizetnek, 
otthon sokkal jobb és nagyobb tortá t  készíthetnek., Amíg szóval
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mondtam, nem hitték, mikor aztán ott lá tták  a szemük előtt elké
szülni a készen kapható ostyalapból a tortát, a táblán részletesen 
felírt hozzávalók árát ők maguk összeadva, látták az árát, egy szó 
ellenvetésük nem volt.

Évek hosszú során át nagyon sok előadást hallgattam végig, m a
gam is tar to ttam  jó néhányat s ezért meggyőződésből merem állítani, 
hogy a földmívesosztály tagjai közül a nők sokkal figyelmesebb és 
hálásabb hallgatók, mint a férfiak, tehát nem lehet egy ideálisan m ű
ködő tanítónő és tanítónő sem, aki sa jnálja  tőlük a fáradságot.

Természetes azonban, hogy az ilyen előadások tartásához, mint 
á ltalában a tanítónői és tanítónői hivatás betöltéséhez példás életen 
kívül bizonyos fokú intelligencia és általános műveltség szükséges. 
Remélem, nem fogok megbántani senkit sem azzal, hogy papírra  te
szek egy nagyon szomorú, de valóban létező igazságot: már pedig a 
falusi tanítók között még mindég akadnak  olyanok, akik megfeled
kezve társadalmi állásukról nem hozzájuk való nővel kötnek házas
ságot. Szinte érthetetlen, miért van ez így, hisz minden férfi az é le t
társ  megválasztásával azt lehet mondani, bizonyítványt állít ki ön
magáról. Nézzük meg valakinek a feleségét s megmondhatjuk, mi
lyen ember ő maga. A zt még értem, hegy 20—25 évvel ezelőtt, ami
kor még nagyon közelben kisértett a félintelligenciájú iskolameste
rek képe, nehezebben kapott egy falusi tanító úrilány feleséget. De 
hegy ma, amikor a nehéz gazdasági viszonyok miatt értékesebb a nő
sülendő férfi, ma, hála Istennek, a tanítók nagy része elfoglalta a 
tá rsadalom ban az őt megillető helyet, egy jóállású tanító Isten háta- , 
mögötti faluba menjen egy hat elemit végzett földműveslányt felesé
gül venni, az szinte m egmagyarázhatatlan. Esetleg tetszhet valakinek 
egy ilyen lány, de hogy magához kösse egy életre s ezzel olyan helyre, 
olyan hivatás elé állítsa, amit sohasem fog tudni betölteni, az m ár 
helytelen cselekedet. Hogyan fog az a férj megbeszélni valami ko
moly, okos dolgot olyan feleséggel, akivel csirkén, kacsán, jó időn, 
rossz időn, esetleg gyereken, kis kutyán kívül semmi másról nem le
het beszélni? Vagy nem mindenki érzi szükségét annak, hogy é le t
tá rsa  egyúttal gondolatainak részese, esetleg irányítója, szellemi p a r t 
nere legyen? Ha egy férfit, mint egyént kielégít is a rangon aluli 
házasság, mint tanító nem feledkezhet meg egy életre szóló lépésé
nél társadalm i állásának tartozó kötelességéről. Ha megfigyeljük az 
ilyen szerencsétlennek mondható házasságokat, látjuk, hogy nem sok 
jót mutatnak, mert a férj nem tud ja  a kevés műveltséggel rendel
kező nőnek az őt megillető társadalmi helyet biztosítani s ezért mi 
történik: vagy megmarad a férfi az őt megillető helyen s a feleségét 
kikapcsolva a dolgokból egyedül éli szellemi és lelki életét, vagy ő 
is leszáll hozzá abba a körbe, ahol semmi keresni valója nincs. M ert 
tény az, hegy az ilyen össze nem illő házasságoknál, ha a nő az in 
telligensebb, az minden igyekezetével azon lesz, hogy felemelje fér
jét magához s ha esetleg nem sikerül, akkor sem fog leszállni hozzá, 
míg a férfi a legtöbb esetben fordítva cselekszik.

Ezt a tényt látva, kétszeresen fontos az éle ttárs  megválasztása, 
mert szintén szomorú valóság, hegy a tanítók között a nevelés h iá 
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nya miatt még mindig akadnak  olyanok, akiknek Szükségük van 
arra, hogy egy jól nevelt, gyöngéd női kéz emelje lelkileg magához 
s változtassa át tá rsadalm i állását betölteni tudó egyéniséggé.

Mikor mindezt leírtam, megjelent előttem egy régi, gyermekkori 
kép, A  leánynevelő-intézet virággal díszített terrasza mellett állt 
egy nagy fa, amelynek törzsét köröskörül befutotta a borostyán, Té- 
len-nyáron gyönyörködve néztük ezt a fát, amelyről te rm észetrajz
órán azt mondta a tanárnőnk, hogy kérge durva, repedezett, csak a 
körülvevő borostyán teszi simává. Évekig éltünk, jártunk körülötte 
és még sem sikerült a szépséghibáit meglátni. Egyszer belecsapott a 
villám is, de nem lett semmi baja, mert a borostyán levezette a földbe 
az áramot. — Miért is jutott ez a régi kép az eszembe? . , . Talán 
azért, mert az volna az igazán szép tanítói élet, ha minden tanító 
egy büszkén, egyenesen magasba fejlődött, de gyökereivel az alsóbb 
réteget is magához vonzó tölgy volna, amelynek itt-ott repedezett, 
erős kérgét, egyéni fogyatékosságát e ltakarja, kiegészíti az őt gyön
géden körülölelő, vele jóban-rosszban mindig együttérző örökzöld 
borostyán: az intelligens, ideális tanítónő.

Tanító sorsunk.
í r : a : Vitéz Szügyi Károly.

A gycnhajszclt idegeinknek, a rcskadásig kimerült életerőnknek 
pihenésre van szüksége*.

Valami édes, üdítő álomra, testet-lelket újjáélesztő táplálékra 
vágyom, keresem az utat, melyen egyszer, csak egyetlen egyszer el
érhetnék oda, ahol nincs gondolat, nincsen bánat, nincs ezer gond, 
ahol feledve mindent, de mindent, csak néhány órára szabadulhatnék 
meg a rideg valóságtól, ettől a lenyűgöző, keserves könnyeket saj-, 
toló jelentől, ettől a hajnalodni nem akaró, komor magyar é jszaká
tól. Szeretném lecsitítaní lázongó lelkemet, szeretnék beíeveszni a 
léha, nagy érzésektől mentes, magasztos célkitűzéseket nem ismerő 
tömegbe.

Szeretném, ha egyszer nagyon boldog lennék, fekete gyász felé 
mosolyogva mennék!

Az én sorsom ez c s u p á n ? . . .  Nem, ez a magyar tanító s o r s i . . .
Ez kísért bennünket tíz kemény hónapon át, ettől nem tudunk 

mi szabadulni — az úgynevezett, a végtelenségig megirigyelt —• két 
,,pihenő“ hónapon át.

Ismerve fajomat s fajomban a legközelebbi testvért, agyatter- 
helő gondolatok helyett tündér-mesét, gyermeki mosolyt, kacagó jó 
kedvet, néhány önfeledte, derűs pillanatot akartam  idevarázsolni.

Igen, mese csendült szivemben: akáclombos kis faluról, isten
áldotta, csodálatos lelkű magyar népről, zöld selymes rétekről, m a
dárdaltól hangcs e rd ő rő l . . .  a virágos kertről, a falusi iskoláról, ahol 
csupa ártatlan, megértő gyermeki szívvel játszogatunk, ahová nem ér 
el a világ zaja, ahol az ember közelebb juthat nagy Alkotójához.
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Mesémbe beleszőhettem volna a kis diákot, aki egy őszinte meg
nyilatkozása után értelmetlenül, kétkedve hallgatja  könnytől csillogó 
szemű tanárjának  eme szavait: „Barátom, maga ezzel a lélekkel t a 
nító akar maradni, maga ideálista, maga nagyon-nagyon csalódni fog 
az életben!“

Mesém a végtelenségbe folyhatna, ha most pa jzán mosollyal e l
mondhatnám a régi-régi szent meggyőződést, hogy: ,,A tanárnak 
nincs, soh'sem volt igaza.“

De vége a mesének, mert a tanárnak, tanítónak —  sajnos — 
mindig igaza van!

Ellopták tőlünk az idealizmust, nemcsak de, sőt még annak le
hetőségét is. Mióta eme utolsónktól is megfosztottak, a sok tövis 
között nem terem már virág!

Ma nincs mese! Keserű panasz minden sóhajunk! Álom veit 
az ifjú hév, semmivé zsugorodetí a sok remény. Az ifjú vándor, ki 
azt nitte, hogy tarsolyában egy nagv életre \a ló  kincs-özönnel indul 
rögös útjára, ezer csalódás, anyagi gond közepette, őszülő haíial, 
megrendült lélekkel, koiuus alamizsnáért könyörög. Fá jda lm as le 
mondással csendül a jkán a dal: ,,Az ákáclombcs kis faluról, isten
áldotta, csodálatos lelkű magyar népről, zöld selymes rétekről, m a
dárdaltól hangcs erdőről . . .  a virágos kert, — a falusi iskoláról, ahol 
csupa árta tlan  gyermeki szívvel, megértő seregggel játszogatunk, 
ahová nem ér el a világ zaja, ahol á lde tt  lelki pihenésben, az ember 
közelebb juthat nagy Alkotójához.“

Hiába minden, ma nincs mese! Ma egy van csupán, a meztelenre 
vetkőztetett, idegeket tépő valóság!

A  szenvedésektől, a nélkülözéstől való irtózás, a férfias k ü z 
delmektől való gyáva megugrás, avagy léha kényelemszeretet adja-e  
vájjon e gcdo la to k a t? !

Bele sikoltcm a kétkedők fülébe: ezerszer is, nemi
A nagy, igaz, szent célokért való küzdés, amikor a férfierő, e l

szánt aka ra t  legutolsó atomja is, mint viharban a kőszirt, rendü le t
lenül állja  az ostromot, amikor a szemekben villogó tűz belekacag 
a veszélybe, amiker pezsdiil a vér, büszke öntudatta l feszül a kebel, 
ez fenséges, ez a küzdelem felmagasztosít, előre nem riadunk visz- 
sza . . .  ez maga az élet! Itt az igazság a becsülettel karöltve acélo- 
sitják az izmokat és sarkalja  csodálatos te ttekre  az akaratot.

Ámde, amikor a rút, kézzelfogható igazságtalanság gúnyosan vi
gyorogva öltögeti rád  nyelvét és még halódó lelked utolsó sóhajával 
sem tudod napnál világosabb igazadról meggyőzni, ez gazság . . itt 
letörik, le kell törjön az akara tnak  még az óriása is!

A  magyar tanító a világháborúban, ahol testben, lélekben egész 
férfiakra volt szükség, megmutatta, hogy az Isten választott gyer
meke, hogy tulajdona a nagy magyar lélek. Ez a nagy magyar lélek 
szülte a legendás hősöket, ez támsztotta fel: Szent László, Bocskay, 
Bethlen, nagy Rákóczi kuruc ivadékait. Ezt a nagy magyar lelket 
még a döbbenet óráiban is, amikor Krisztust letépték a keresztről,
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amikor Hazánk iránt égő szerelmünket förtelmes bűnné nyilvánítot
ták, amikor egyedüli szentségül a vörös rongyot erőszakolták ránk, — 
meggyötörve bár, de utolsó halódó sóhajunkkal is megőriztük.

Ezt a magyar lelket, az igazságtalan elbánás gyilkos fegyverével 
orozzák most tőlünk, avatatlan, gondatlan kezek a gonosz sors ke 
gyetlen balkeze.

Kifosztottan, lerongyolva, az útszélre taszítottak, csüggedezve, im
már halk panasszal ja jdu lunk  fel: nem akarunk leroskadni, itt még 
nagy-nagy szükség van a harcos katonákra! . . .

Süket fülek, vájjon  mikor nyíltok már hallásra?!
Fájó  vigasztalás, hogy még sem vagyunk teljesen egyedül, mert 

annyi szent és bizonyos, hegy van egy szenvedő testvérünk, akinél 
lelkünk minden megrezdülése viszhangra talál, aki jó, vagy balsor
sunkban velünk egy, ez pedig: tanítói munkásságunk eredményes
sége.

B átran  állítom, sokkal bűnösebb, aki tagadni meri, hogy ez így 
van, mert az ámítja  önmagát és becsapja a tá jékozatlan  szemlélőt.

Hozzam-e ta lán  dönthetlen igazam bizonyítékait?. . .
Hallgató bajtársaim  gondolata amúgy is már elém szökellt, az

zal a biztos meggyőződéssel, hogy: no, most jön a kántori . . .  a búza
értékelés . . .  a fizetési fokozatok . . .  a h ad ip ó t lék . . .  a vasúti a rc 
képes igazo lvány . . .  a kedvezményes kórházi ápolás . . .  a nagyhir- 
telen észbe nem is kapható, megannyi sérelem.

N e m ! . . .  Én erről nem beszélek! Sokszor gondoltam és vallom 
most is, kár  minden szóért, kár minden fellebbanásért, eltűnik a láng, 
a végtelen semmiségbe vész a kiáltó szó, nincs megértő, segítő szív, 
a régi jó baka-nótával mondom: ,,Nincsen orvos, sem szanitéc, ki be
kösse nékem . . A  teherhordó barom, a vigan izzadó kuli, a leiké
től megfosztott rabszolga csupán az, ki könnyelmű nemtörődömséggel 
néz bizonytalan jövője elé, de én ma, sorsunk pokoli égésében, irigy
lem ezt a sorsot!

Örök kár, hogy amúgy is megfogyatkozott életerőnket ilyenekre 
kell pazarolnunk, de tehetünk-e másként? .. . E gondolatok szünte
lenül háborognak bennünk, szilaj erővel törnek fel s nyugalmunk 
nem is lesz addig, amíg sersunk, emberi méltóságunk valósággal a 
gúny tárgyául van kitéve.

A magyar tanító fe ladatának teljes magaslatára  csak akkor fog 
elérni, ha vissza ad ják  őt az iskolának.

Ennek módozatait pedig ma már mindenki ismeri!
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Az elemi iskola nevelői munkássága.
Irta : P á te r  Jenő.

A kár egyes embereknél, akár  tá rsadalm aknál nagyon fontos 
szerepe van a nevelésnek,

A  nevelésnek legnagyobb részét pedig az elemi iskolának kell 
elvégezni. Itt  a tanító tevékenysége két részre oszlik: nevel és oktat.

Látszólag egynek tűnik fel a folyamat, mégis lényeges különbség 
van a nevelés és az oktatás között.

A  szülők nagyrésze azt kívánja az iskolától, hogy oktasson, p e 
dig a célszerűség követelménye, hogy neveljen is. M ert oktatással 
megtanulunk bizonyos dolgokat, de azokat felhasználni csak a neve
lés által vagyunk képesek,

A nevelés az ember erkölcsi jellemét alakítja . Az oktatás és a 
nevelés tehát kölcsönös támogatója egymásnak, s egyik a másik né l
kül meg nem állhat. A  tanító nevelői munkássága akkor lesz e red 
ményes, ha tervszerűen fog hozzá.

Ma már tudjuk, hogy példáűl a növénytermelésnél bizonyos h a 
tásokkal tudjuk növelni azok fejlődését, formákat változtathatunk,, 
színösszetételekbe, gyümölcshozamukba beleavatkozhatunk. Ez a 
ráhatás akkor lesz eredményes, ha tervszerűen történik.

Ha a növényeknél hasznos a tervszerűség, miért mellőznénk azt 
akkcr hát az emberi nevelésnél?

Legelső tehát, hogy a nevelés helyes elvből induljon ki. Nagyon 
nehéz kiválasztani az elindulást, mert ahány pedagógus van, az mind 
másként lá tja  a dolgot. Például:  Az egyik azt mondja, hogy az em 
ber' azért él, hogy m ásokat boldogítson. A  másik azt ta r tja , hogy 
önmagáért él. Vannak, kik jámborságra, önmegtagadásra, a lázatos
ságra akarnak nevelni.

Sokan a kemény testi fenyítésektől sem riadó nevelés szükséges
ségére esküsznek, mások a kitartás, a pé ldaadással telített nevelési 
munka teljesítését ta r t já k  eredményesnek.

A  pedagógiai tételek eme labirintusában valóban eltévedhetne 
az ember, ha  mindegyikét külön-külön boncolná, mert azt találná, 
hogy mindegyiknek lehet igaza, de követni nehéz volna, azoknak kü 
lön jellemformáló erejüknél fogva.

Mégis, ha összesürítjük, helyesnek ta lá ljuk  azt a nevelési for
mát, mely: hazafias, keresztyéni erkölcsös életre neveli tanítványait.

Ez a kiinduló pont, s szerintem ez lehet csak a helyes nevelési 
irányvonal, melynek alátám asztó ja, a kötelessé  ̂ teljesítés.

Kötelességet teljesíteni a haza, az egyház, a társadalom  iránt, 
ez a nevelési munka kezdete és vége, s enélkiil igazi eredményt, egy 
iskola sem m uta tha t  fel.
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Könyvismertetés.
A  rajzoktatás vezérkönyve.  Szerzői Berw aldszky  Kálmán  és 

Tscheik Ernő. A  rajz  a leghatásosabb kifejező eszközök egyike. Az 
ősember az ő kezdetleges rajz technikájával közölte az utókorral él
ményeit, tapasztala tait .  A  rajzból, a képből fejlődött gondolataink
nak megrögzitője: az írás. Szinte érthetetlen, hogy az iskola a leg
újabb korig alig ju tta to tt  szerepet a rajznak, ennek a hatalmas gon
dolatközvetítőnek, de most már hála Istennek ott tartunk, hogy nél
küle nem tudnánk meglenni iskoláinkban. Az új tanterv úttörő h a 
tásának köszönhetjük, hogy ráeszméltünk a rajz fontosságára és kezd
tünk vele nemcsak komolyan foglalkozni, hanem szinte gerincévé 
tettük tanításunknak. Beszéd- és értelemgyakorlat, földrajz s a többi 
szemléletet igénylő tárgy ra jz  nélkül el sem képzelhető. Csakhogy 
a  legtöbb kartárs, akinek a jóságos tündérek nem rak ták  bölcsőjébe a 
rajztehetséget születési a jándékúl, csak tapcgatózva járt  ez ismeret
len utakon, s mivel nem boldogult vele, tanításának sem volt igazi 
eredménye. B erw a ldszky  Kálmán  és Tscheik Ernő Ariadne fonalát 
ad ták  a labirintusban tévelygő tanító kezébe, melyet követve, kijut a 
napfényre és célt ér. A vezérkönyv felgyújtotta a lámpát és odahe
lyezte, a honnan körültekintve mindent a legjobban látunk. Látjuk 
ott az egyszerűségében, tervszerűségében is imponáló becsületes a l 
kotást, a maga meggyőző erejében és nagyságában és biztosak v a 
gyunk abban, hogy nemsokára úgy beszélnek majd erről a könyvről 
a tanítók, mint a hitoktató a kátéról. A könyvnek nincsenek gyenge
ségei, nem emelünk ki egyes részeket, nem dicsérünk egyet másnak 
a rovására, mert egyformán kiváló annak minden oldala. Ez a könyv 
öntevékenységre inspirál, tervezésre késztet, alkotásra buzdít, szó
val atyai tanácsadó. A  vonalvezetés, szemlélet, játékos rajz, diszitő 
tervezgetés százféle csodálatos példáit ta lá ljuk  e remekül sikerült 
műben, melynek külön ki kell emelnünk egy másik erősségét is. A  
vezérkönyvnek fele részletes tananyagbeosztásból áll. Minden egyes 
téma ki van dolgozva és mindig újabb gondolatokra készteti a rajz- 
tanításnál azokat, akik e kitűnő könyv a lapján  vezetik be a növendé
keket e tárgy misztériumába. Ezt a müvet minden kartársnak  beszer
zésre a legmelegebben ajánljuk. Kapható a Királyi Egyetemi Nyom
dában (Budapest, Múzeum-körűt 6). Krug.

Dr. Szelényi Ödön: Kis 'Vallástörténet. Iskolai és magánhasz
nálatra. Budapest. Scholtz Testvérek kiadása. IX., Ferenc-körút 
19021. sz.

Míg Lie, dr. Szelényi Ödön ,,Modern Vallástudom ány“ c. könyve 
a vallásbölcselet és a vallástörténet kérdéseit tudományosan tá r 
gyalja, addig fenti kis munkája  népszerű formában középiskolai 
használa tra  s mégis a theológiai kutatás jelenkori állása a lap ján  dol
gozza fel a hatalmas anyagot. S mint ilyen kitűnő szolgálatot tesz 
mindenkinek, aki az egyes vallások alapitóival, tanításaival és szer
tartásaival meg akar ismerkedni. E szempontból mindenkinek a leg
melegebben ajánlható. Különösen kiemelem, hogy a munka a követ
kező beosztással tárgyalja az egyes vallásokat: természeti vallások,



erkölcsi vallások és ezek legmagasabb foka a váltságvallásck; n a 
gyon érdekes s értékes az utóbbiak tárgyalása: a buddhizmusról és 
a keresztény vallásról szóló két fejezet s a két vallásnak összeha
sonlítása. Az értékes kis könyv fejezetei a következők: 1. A  vallás- 
történet fogalma. A  vallások felosztása. 2. A  primitiv vallás elemei. 
3. A kinai és japán vallások. 4. Az egyiptomi ösvallás. 5. A  babiló- 
niai-assziriai vallás. 6. Izrael vallása. 7. Az izlám. 8. Az indoger- 
mán népek vallása. A  perzsák. 9. A  görögök vallása. 10. A rómaiak 
vallása. 11. Az ó-indus vallás. 12. A  váltságvallásck: A  buddhiz
mus. 13. A  keresztyén vallás. Koller István.

A z  evang. kereszténység világnézete. Irta: dr. Szelényi Ödön. 
Budapest. Kókai Lajos kiadása. IV., Kam erm ayer Károly-utca 3. sz. 
Evangelische Paedagogen und Philosophen in Ungarn von Dr. E d 
mund Szelényi, Privatdocent an der Rechtshochschule in Miskolc. 
Külön lenyomat a következő munkából: Emlékkönyv az Ágostai 
Hitvallás 400 éves jubileuma alkalmából. K iadja  a miskolci ev. jog- 
akadémia. Miskolc, 1930. Ludwig és Janovits könyvnyomda.

Midőn dr. Szelényi Ödön kitűnő Neveléstanát ismertettük folyó
iratunk júl.-aug. számában s ezzel kapcsolatban az illusztris szerző 
eddigi munkásságáról, ennek egyházunk és a magyar protestáns tu 
domány keretében képviselt nagy értékéről megemlékeztünk, azt 
mondottuk: Kivánju.k, hogy dr. Szelényi ajándékozzon meg bennün
ket még több protestáns szellemű filozófiai és pedagógiai munkával. 
Azóta a fáradhatatlan , kiváló szerzőnek ismét két pompás m unká já 
ról számolhatunk be1. Mindegyik tartalmas, mindegyik értékes és a 
lelkiekben gazdagon jutalmazza olvasóját, akinek nemcsak a lelke 
nemesedik, aki nemcsak feleletet kap sok kérdésére, hanem az is
meretekben is gazdagon gyarapodik. Vegyük először az első könyvet.

Az evang. kereszténység világnézete harm adik  kiadása az annak 
idején pá lyadíjja l  jutalmazott hasonló című, a gimnázium VIII. oszt, 
számára írt s 1911-ben megjelent hit- és erkölcstannak. E gyönyörű 
könyv, midőn megjelent, úgy tartalmával, mint gyönyörű nyelveze
ténél fogva valóságos szenzáció volt. T ar ta lm ánál fogva, mert a 
gazdag külföldi theológiai irodalom ismerete és á ttanulmányozása 
alapján, sok tekintetben önálló felfogással iparkodott feleletet adni 
mindazon kérdésekre, amelyek az ifjú lélek előtt már a világnézetre 
való törekvésből folyó hajlam ánál és természettudományi s irodalmi 
ismereteinél fogva felmerülnek. S mondhatni, hogy a kérdést a leg
szerencsésebben oldotta meg. A hit és tudás összeegyeztetése a könyv 
célja s emellett feleletet óhajt adni a társadalm i és politikai ké rdé 
sekre is, amelyeket az élet felvet. Mindezeket, továbbá a művészetet, 
tudományt, háborút, nőkérdést stb. is megvilágítja a kereszténység 
szellemében. Emellett irálya vonzó, szép, meleg, úgyhogy a kis könyv 
soknak ú tm utatójává vált, hű társává  lett az életben is. Mindez áll 
a 47 oldalból álló új javított, és rövidített kiadásra  is. A  Jézusi szel
lem alkotja  a könyv gerincét s ezen alapon világítja meg a szerző a 
következő kérdéseket: 1. A vallás lényege. A  vallás mint világné
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zet. Lutherrel mondja a szerző, hogy a vallás Istenben való élet. 2. 
A  természeti vallások főbb jelenségei. Szól a fetisizmusról, anímíz- 
musról stb. 3. Ismerteti a főbb történeti vallásokat a kér. megalapí
tásáig. (Kinaiak, Perzsák. Indusok. A  buddhizmus hódítása Európá
ban. 4. A  sémi vallások 5. A  biblia, mint a könyvek könyve. Nem 
tudományos ismereteket nyújt nekünk a biblia, lanem hitbeli, va llá
sos, erkölcsi igazságokat. 6. A  kereszténység lényege, Istenfiuság- 
ban és emberszeretetben ta lá l ja  ezt a szerző. Jézus Isten törvényé
nek a szellem szerint való betöltését hangoztatta  s Istennek lélekben 
való im ádását követeli. 7. Jézus személyisége és más vallásalapítók. 
E fejezet kitűnő összehasonlítás. 8. Jézus megváltói műve és annak 
kihatásai. 9. A  kereszténység főbb formái c. fejezet kitünően vilá
gítja meg a keleti kereszténység, a katholicizmus és a p ro testantiz
mus lényegét. Az első érdeme, hogy véget vetett a politheizmusnak, 
nemzeti egyházakat alapított, de megmerevedett. A  kath. egyház 
először vitte át az életbe a kereszténység azon alapgondolatát, hogy 
egyedül a mennyeinek van feltétlen becse. De kiterjedésével megal
kuvásokra kényszerül s eltér a keresztény szellem tisztaságától. J e l 
lemző vonása az egyház csalatkozhatatlansága. Hinni kell, amit ta 
nítóhivatala előír. A  protestantizmus a külsőségekkel szemben a ben
sőre fekteti a fősúlyt. A  keresztény élet megvalósítására külső in
tézményre szükség van, de ezt a lá thata tlan  egyház útegyengetőjének 
tekinti. Megszünteti a közönséges és magasabb erkölcsiség .közti kü
lönbséget és a haladás egyháza, élő tiltakozás minden szellemi és 
vallási gyámkodás ellen. 10. A  keresztény világnézet és a mai filo
zófiai rendszerek. 11, A  vallásos világnézet alapvető kérdései: Isten, 
világ, ember. A  leghelyesebb vallásos világnézet a theizmus, amely 
egy világ feletti szellemi hatalm at hirdeti. 12. A  vallástörténeti és 
filozófiai tanulságok összefoglalása. Összehasonlítás Zarathusztrá- 
val, Plátóval, a stoikusokkal stb. s végre kimondja: a kereszténység 
a legalkalmasabb, hogy életünk ereje, vezérlő fáklyája legyen. 13. 
A  keresztény világnézet tanítása Istenről. 14. Tanítása a világról. 
Van-e a világfclyásának célja? Ásvány, növény, állat növekedő tö
kéletességgel scrakszik egymás fölé. A kultúra isteni célok szolgála
tában áll. 15. Tanítása az emberről. Itt kerül szóba Lamarek—Darwin 
tana s a szerző szembe száll a naturalisztikus világnézettel. A  könyv 
II. része a gyakorlati rész. 16. Világnézet és erkölcsiség. 17. A  ke
resztény ember élete általában. Kötelessége a szeretet parancsát végre
hajtani az élet minden körében. 18, Az életfenntartás kötelessége. E 
fejezet szóvá teszi a párbajt  is. 19. A  keresztény ember a családban. 
20. Az egyházban. 21. A  keresztény ember élete az államban. E n 
gedelmeskedni kell az állam törvényeinek. Mindenkinek kötelessége 
a hazájá t  szeretni és hivatást választani. A  22. fejezet szól a keresz
ténységről, mint kcrunk uralkodó eszméinek megoldásáról. 23. fe
jezet. Keresztyénség és tudomány. A  tudomány feladata más mint 
a vallásé. 24. Kereszténység és művészet. 25. Kereszténység és gaz
dasági élet. 26. Kereszténység és szociálizmus.' A  kereszténység a 
szocializmus anyagias gondolkodását hibáztatja. A  szocializmus osz
tálygyűlöletet hirdet, lázit, a haza szent fogalmát lenézi s a 4. rend
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egyeduralmát aka r ja  megalapítani. 27. Kereszténység és politika. 28. 
Kereszténység és háború. 29. A  kereszténység és a nő. A  rövid, de 
nagyon tarta lm as könyv azzal végződik: „Azok, akik az evangéliumot 
megértik, sa já t  lelkiismeretűkből kifolyólag Ítélhetik meg ilyen 
külső, könnyű dolgokban, hogy mi a helyes és mi a helytelen.“ (Lu
ther). Terjedelmesen ismertettük dr, Szelényí e szép könyvét, mert 
szeretnők, ha azt minél többen meg is szereznék maguknak és el is 
olvasnák. Ily rövidség mellett a protestáns világszemléletet egyút
tal ily találóan, tudtom szerint, magyarul még nem írták meg, A  

i protestáns világnézet bármely árnya la tá t  vallja  valaki magáénak, sok 
eredménnyel olvashatja, m ert az egységes, harmonikus felfogás d a 
cára, a fogalmazás sehol sem bántó egyik félre nézve sem, mert szem
pontjá t  az általános protestáns keresztény világszemlélet képezi s egy
formán szól mindenkinek, aki protestáns. Viszonyítva az első k ia
dáshoz pedig a könyv rövidsége dacára  egységesebb, a gondolatok 
jobban fogalmazottak s új gondolatok is jöttek hozzá. A  könyv a l
kalmas arra, hegy öntudatos protestánssá nevelje olvasóját. E rre  pe
dig nagy szükségünk van.

A legutóbbi ismertetés alkalmával felsoroltuk dr, Szelényi Ödön 
könyveit s mi csak csodálni tud juk  munkabírását, amely ismét egy 
új könyvvel ajándékozott meg bennünket, a címben említett „Evang. 
Paedagogen und Philosophen in U ngarn“ c. munkájával. E könyv 
a magyar evangélikus elméleti pedagógia és filozófia fejlődését t á r 
gyalja a reformációtól fogva a jelen időig vonzón s érdekesen. K ü 
lönösen a külföld tá jékoz ta tására  alkalmas e könyv. M unkája  ép 
ezért hiányt pótcl s missziót fejt ki: nemcsak mert értékeinket a kü l
földnek is bemutatja, hanem megm utatja  nekünk, mily nagy a jelen
tősége az evang. egyháznak hazánkban, mily kiválóságokat, vezető 
egyéniségeket adott az evang. egyház hazánknak nemcsak társadalm i 
téren, hanem a tudományban is és nemcsak a nyelv- és természet- 
tudományok terén, de különösen a filozófiában és pedagógiában. Sok 
neveléstörténelmi és magyar bölcseleti ismereteket tanulunk a könyv
ből, miután az első részben a többi közt különösen behatóan, a lénye
get találóan kidomborodva m élta tja  szerző Reziket, Bél Mátyást, 
Bárányt, Fábrit, Teschediket, Schediust, Tavasit, mindenekfelett p e 
dig Schneller pedagógiai rendszerét, a második részben pedig Sonn
tag Gusztávot (harmonisztikus bölcselet), Schediust (aeszthetikus), 
Greggus Ágostont, Domancvszkyt (volt soproni tanár  és kiváló böl
csész), V andrák Andrást,  Pulszkyt, a magyar jogbölcsészet a lap ító 
já t ,  Medveczky Frigyest, a kiváló uj kantiánus bölcsészt és különösen 
felejthetetlen,' gcndolkcdónkat: Böhm Károlyt, m ajd  Pekárt ,  J áz  
Gézát és Surányí Ungert. Méltón egészíti ki e könyv a szerzőnek nagy 
m unkáját az evangélikus iskolák történetéről; így az első rész k a p 
csolódik a tanintézetek fejlődéséhez; Stöckellel, H onterrel veszi kez
detét és befejeződik az újabb protestáns pedagógusokkal, akik között 
Hetvényi, Bancsó és P ay r  nevével, akiről méltán mondja: „der b e 
deutendste ev. Kirchenhistoriker.“ A  II. rész befejezése alkalmával 
ú jra  kiemeli Böhm hatalm as működését és szembeállítja iskoláját 
a jelenkori magyar kath. bölcselettel, amely különösen Aquinóí szt.
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Tamástól nyer indításokat s amelyet gyakran bizonyos dogmatizmus 
is jellemez. Az evang. kisebbség tehát mindig nagy szerepet játszott 
hazánk kultúrális életében.

A  könyvet melegen a ján ljuk  lapunk minden olvasójának figyel
mébe. Koller István.

Akik elmentek.
A  ,,H arangszó“ kiváló szerkesztője, Czipott Géza, szombathelyi 

lelkész, életének 48-ik, lelkészi működésének 25-ik évében meghalt. 
Értékes, eredményekben gazdag rövid életének nyomai láthatók lesz
nek még sokáig. Nagy olvasóközönsége most már hiába várja  lelki 
vigasztalójának megnyilatkozásait. Elment, aki előzékenységével, 
finom, lekötelező modorával, szerénységével csak barátokat, tiszte
lőket szerzett magának; akinek ajkán ezren csüngtek hitben meg
erősödve', Isten akara tában  megnyugodva. A  tanítósághoz is az 
őszinte becsülés és tisztelet kötelékei fűzték s azért igaz részvéttel 
és kegyelettel adózunk áldo tt  emlékezetének.

*
Szép halkan, észrevétlenül elköszönt egy másik testvérünk is. 

Neve nem igen forgott már a most élők közt. Mintha csak a ködös 
múltból itt felejtkezett volna a matuzsálemi kort ért veterán társunk: 
mesteri M estery Lajos. Életének 86-ik évében hívta magához az Úr. 
Régi nemes birtokos családnak volt a sarja. Alsómesteriben szüle
tett. A  gimnázium II. és III. osztályát a soproni líceumban végezte 
és tanítói oklevelet is Sopronban szerzett 1866-ban. Nagysitkére ke
rült tanítónak és ott működött 42 évig. Nyugalmának idejét is Nagy- 
sitkén töltötte. Tanítványai szeretettel csüngtek rajta. Közbecsülés 
és egyházának elismerése kísérte a derék férfiút utolsó útjára, Le
gyen az e lfárad t vándornak édes a pihenése!

Felhívás!
A „Tolna-Baranya-Somogyi ev. Egyházm egyei Tanítóegyesület“ 

tagjait sz e re te t te l  a r ra  Kérem, hogy a h á tra lékos  és esedekes  tag 
d íjakat o k tó b e r  hó folyamán okve tlenü l  rendezzék , hogy p é n z tá 
runk  fizetési k ö te leze ttsége inek  m indenü tt  pon tosan  megfelelhessen. 
M indenü tt  nagyon közeled ik  az évvégi elszámolás ideje és nagyon 
le h e te t len  á llapo to t  te re m te n e k  az egyes h á tra lék o k .  A  S zö v e t
ségnél, va lam int az Eötvös-a lapná l  pedig csak  úgy gyakoro lhatja  
egyesü le tünk  jogait, ha az e sedékes  tagd íjaka t  pon tosan  befize tte .

Azon rem ényben ,-hogy  kedves  K artá rsa im  m egértő  tám o g a tá s 
sal s ie tnek  ez ügyben is segitségére  a tanító i közügynek, vagyok

Majos, 1930. szept. 1. te s tvé r i  sze re te t te l
Grieszhaber Endre Henrik 

egyesületi elnök.
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Egyesületi élet.
A  Pestmegyeí Ág. Hitv. Evang. Felsőegyházmegyei Tanítóegye

sület június hó 25-én ta r to t ta  meg évi rendes közgyűlését.
Megjelentek Blatniczky Pád íőesperes, Chugyik Pál tanügyi es

peres, Jeszenszky Gyula lelkész, furnovszky István, mint vendégek 
és az egyesület tagjai csaknem teljes számban.

A  gyűlést megelőzőleg a tagok úrvacsorához járultak, melyet J e 
szenszky Gyula csömöri lelkész szolgáltatott ki.

Elnök imája után Blatnicky Pál főesperes m ajd  Chugyik Pál 
tanügyi esperes üdvözli a tanítóegyesület tagjait, munkásságukra Is
ten á ldását kérve.

Perényi Rezső aszódi igazgató-tanító, elnök megnyitóját mondja 
el, amelyben három tényezőre fordítja  a figyelmet: a haza, az egyház 
és az iskola, m ajd  pedig megemlékezik arról, hogy június 4-én múlt 
10 esztendeje, hegy Trianonban“ ránk  erőszakolták azt a békedik tá
tumot, melynek a lap ján  hazánk kétharm ad részét elvesztettük. A  
nemzetről való ezen megemlékezésünkben hálás szeretettel és hódo
latteljes tisztelettel örökítjük meg jegyzőkönyvünkben vitéz nagybá
nyai Horthy Miklós kormányzóságának tíz éves jubileumát,

Megemlékezik arról, hogy ma június 24-én 400 éves évfordulója 
van annak, hogy Augsburg városában dicső reformátoraink bem uta t
ták azt a hitvallást, melyen — mint megingathatatlan bázison —- 
nyugszik evangélikus egyházunk.

Évi jelentésében beszámol Rákos István, a magyar tanítóság il
lusztris vezérének 1929. július 3-án tarto tt  tanítói működésének 40-ik 
évfordulója alkalmából ta r to tt  ünnepléséről.

Á ttér a te rm ényjárandóságcs és a kán tertan ítók  sérelmeire, mely
nek orvoslása ügyében 1929. november 14-én az országos szövet
ség által h irdetett közgyűlés azt a határozatot hozta, hogy sérelmeik 
orvoslását a Kormányzó Úrtól kérik. Beszámol a folyó évi április 
hó 15-én tarto tt  rendkívüli nagygyűlésről. M ajd  pedig az elmúlt ta n 
évben ta r te t t  pedagógiai szemináriumok fontosságát méltatta.

Klaudinyi Lajos csömöri igazgató-tanító gyakorlati tanítása  kö
vetkezett a számolás köréből, u tána  Dömötör Gyuláné írva-olvasás 
keretén belül bem utatja  módszerét, mely szerint a szó utolsó hang
jából ismerteti a hang a lak já t  a betűt.

Vitéz Szügyi K ároly  rákoskeresztúri testvérünk „Tanítói sor
sunk“ című értekezését olvassa fel.

Az Országos Szövetség tanácsába tagul a közgyűlés Kuszy D á
niel rákoskeresztúri tanítótestvérünket küldi ki,

A  pénztári jelentés felolvasása után az indítványok során elnök 
felkéri a tagokat, hogy a révfülöpi üdülőházról meg ne feledkezzenek, 
m ajd  pedig hivatalos lapunkra  az ,,Evangélikus N ép isk o lád ra  hívja 
fel a figyelmet.

A  gyűlést a Himnusz eléneklése u tán  az elnök bezárja.
Aszód, Csővár, 1930. szeptember hó 22.

Paukó Józse f,  jegyző. Perényi Rezső, elnök.
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Tudományos egyházi konferencia.
A  „Pécsi Evangélikus Társaság“ és ennek alosztálya az „Egye

temi Hallgatók Lutherszövetsége f, évi október 29—30. napjain az 
Ágostai Hitvallás évfordulójának emlékére „Világiaknak Világiak
kal tudományos jellegű egyházi konferenciát r e n d e r  Célja: az 
Ágostai Hitvallás megértését és a lutheri evangéliumi egyház szel
lemének iátérzését közelebb Hozni különösein a világi hittestvérek 
leikéhez.

Előadások ta r tá sá ra  vállalkoztak az Ágostai Hitvallás centrális 
eszmeköréhez alkalmazott témáikkal: d r . Kapi Béla  püspök, dr. 
,Bruckner Győző  jogakadémiai dékán, dr. Pröhle Károly  egyetemi ta 
nár, vitéz nagymegyeri Raics Károly  ny. altábornagy és dr. Zsedé-  
nyi Béla  jogakadémiai tanár.

A  konferencia részvételi díja 4 P. Szobaárak személyenként 
napi 3 P, napi ellátás 3.90 P.

A  rendezőség gondoskodik félárú vasutijegy váltására  jogosító 
igazolványról, névre szóló és ellátási szelvénnyel ellátott részvételi 
jegyekről.

A  részvételi díjnak, ellátási költségnek, vasúti igazolványra 50 
fillérnek legkésőbben október 15-ig leendő beküldését a 45.782 sz. 
csekkszám lára  kéri a rendezőség. Az igénybe nem vett szobának, 
vagy élelmezési szelvénynek árát a befizetőnek a rendezőség vissza
téríti, ha az illető a lemondást legkésőbb október 28-ig bejelenti.

Ezt a konferenciát melegen aján ljuk  a kartársak  figyelmébe. 
Aki teheti, vegyen azon részt, mert lelki kincsekkel meggazdagodva 
fog onnan távozni.

Legyőztem a tollaspogácsát.
Irta R e ichel  Lajos,  Magyarkér.

Mintha sohasem akarna  többé kitavaszodni az idő, olyan komo
lyan fogta vasfogával a hideg. Mintha örökös hómezővé alakulna a 
táj, hull a hó szakadatlanul. Méteres hóréteg borít mindent. Az utak 
járhatatlanok. A  vasutak megálltak. Levelet, újságot nem hoz a 
posta. A  vén levélhordó pihenhet ez egyszer. Máskor eleget fáradott. 
Naponta tíz kilométernyiről hordta  a gyalogpóstát.



301

A  jó falusiak is pihennek. A  faluból se ki, se be. Ősszel a nya- 
kigérő sár, most a leküzdhetetlen hótorlaszok zár ják  el őket a vi
lágtól.

Szünetel a közigazgatás is. Jöhe t  akár a Pilátus parancsa, vagy 
idézése, teljesen lehetetlen azt teljesíteni. A  nótáriusnak is jó világa 
van most. Nem vár még csak egy marhalevél se megírásra. Fölénye
sen szíbatja csibukját, amíg a dohány ki nem fogy a szatócsnál.

Mit csinál ilyenkor a falu népe? Most éli szellemi életét. Eke, 
kapa, kasza rég ott rozsdásodnak valahol a hóhányás alatt. Nyug- 
hatik tőlük jó munkásaink áldott, kérges tenyere.

Csak a képzelet dolgozik most —■ a falu fantáziája  —< a maga 
legprimitívebb módján úgy, ahogy istenadta  képességei engedik. Az 
a néhány ócska újság is hiányzik most, ami máskor rémregényeível 
és rémhíreivel gazdagította  — egy-egy jobbmódu gazda jóvoltából —• 
a falu tudásvágyát.

Sebaj, akad  hamarosan riporter a faluban is. R iportja i gyorsan 
befutják  a falut. Nem kímélnek a jól informált tudósítók senkit se, 
különösen azokat nem, akikkel nem szimpatizálnak.

De ez még nem minden. A  fantázia e sajtótechnikájának szép
irodalmi és napíhír rovatain kívül vannak közegészségügyi, meteoro
lógiai, gazdasági, házassági, tudom ány és művészet körébe vágó ro 
vatai is. A  rotációs gépeket persze a pergő nyelvek helyettesítik itt.

Népünk fantáziája kimeríthetetlenül gazdag, mégis csak pletyka 
és babona a legtöbb szellemi termék, ami egy-egy télen a jó falusiak
nál megszületik.

Betegség, szellemi betegség mind a kettő. Előbbi ta lán  e l te r jed 
tebb, de nem oly veszedelmes, mint az utóbbi. Az a náthával, ez a 
tüdővésszel egyenrangú. Az sokszor uriházakba, társaságokba is be
tolakszik, de ez leginkább csak jó falusi m agyarja inkat pusztítja. A n 
nak kórokozója még ismeretlen, de ennek ellenszere is ismeretes már: 
a kultúra, mégsem lehet ellene sikeresen küzdeni, m ert a falu ku ltú 
rá ja  még ólomlábon jár.

Semkereken is folyik a nagy szellemi munka. Most van ennek a 
szezonja. Nyáron a szorgalmas semkerekiek nem érnek rá ilyesmivel 
bíbelődni; há t most csak ra j ta  teljes gőzzel!

Luca napja, aprószentek napja  és Szilveszter nap ja  olyan nagy 
ünnepek Semkerek szellemi életében, melyeknél nagyobbakat a vén 
Gergely piros betűi között aligha ta lálhatnánk.

*

Szilveszter nap ja  van. M a sütik Semkereken a tollaspogácsát. 
Minden háznál azzal foglalatoskodik ma a fe'hérnép.
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Óh Grűber Henrik! Drága jó gyermekem! Magyar földben bár, 
de idegen ég a la tt  szunnyadod a boldogok álmát.

Mióta az idegen uralom elűzött faludból, mióta eljöttem sírod
tól minden március idusán egy-egy forró könnyet e jtettem jeltelennek 
hitt sírodért, melyet képzeletemben rég benőtt a feledés vadonja. Sokáig 
azt hittem, hogy senkid sincs már, aki sirasson. A zt hittem, hogy 
csak az én szívem sajog még érted. De most, hogy lá thattam  sírodat, 
hogy le térdelhettem  a kedves sírdombra, — most már boldog vagyok.

Velem együtt térdeltek  oda egykori ískolatársaid, —  ma már 
mind felnőtt férfiak és asszonyok, Szótlan némaságban, sűrű könny- 
özönnel öntöztük még sírod szép virágait. Jácintok, tulipánok, ibolyák 
violák és nefelejcsek illatoznak, álmodoznak rajta . Azok ültették oda 
őket, akik velem, azon a felejthetetlen napon — titkon, némán együtt 
imádkoztak a magyar feltámadásért. A  te hü iskolatársaid, az én 
szerető és szeretett tanítványaim voltak azok.

Ma boldog és büszke vagyok, mert olyan szépen gondozott sírt 
egyet sem láttam a temetőben, mint amilyen a tied és mert akik síro
dat gondozzák, nem felejtették el szent fogadalmukat.

Mikor eltemettük drága poraidat, sírodnál előttem fogadták meg 
kis pa jtásaid , hogy a tollaspogácsának s minden babonának örökre 
hadat üzennek és hogy e fogadalmuk emlékére sírodat mindig hűsé
gesen és szeretettel gondozzák.

*

Édes lelkinyugalommal száll sóhajom a déli végekre, mert a küz
delem jutalmáúl egy fényes márványkő hirdeti ott a munka és a sze
retet eredményét.

Henrik pajtásai márványkövet á llítottak sírjára.
E márványkő e lválaszthatatlan  egységbe fonta össze egy iskola 

volt növendékeit, E szent egységben —  bár az idegen, barbár uralom 
komor ridegsége borzongatja kedélyüket és ezer átokkal, bajja l sú jtja  
őket —  reményteli szívvel, hittel és rajongással várják  volt tanítvá
nyaim Horthy Miklós legendás, szabadító csapatait.

Kedves Kartársak!
Kötelező Ígéretet tettünk, hogy ez év végéig a Franklin Társu

latnak rendelkezésére bocsátjuk mind azokat az adatokat, kifogáso
kat, kívánságokat, melyekre a Kapi— Papp könyvek új kiadásánál a 
szerkesztőségnek szüksége van. Ismételten felhívtuk erre a K a r 
társak figyelmét, de eddig sehonnan sem jött még hozzászólás. F e l 
kérem azért az egyesület tagjait, hogy foglalkozzanak ezzel a föfon- 
tosságú kérdéssel és az ide vonatkozó közleményeiket küldjék be 
minél előbb címemre.

Krug Lajos, elnök.
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II „ „ 84,501/1928 150/1928
III. „ „ 884-05/106-1929 286/1929

Dezső Lipót:
Első magyar könyvem. Magyar abc- és olvasókönyv a kisebb

ségi tanítási nyelvű iskolák számára ............................ 59,540/1926 49/1927
Magyar nyelvgyakorló- és olvasókönyv a kisebbségi tanítási

nyelvű iskolák számára................................................... 59,540/1926 47/1927
Vezérkönyv a magyar beszédnek idegen ajkú iskolákban való

tanításához. Ára 3'— P .................................................  59,540/1926 48/1927

FRANKLIN-T ÁRSULAT
Budapest, IV., Egyetem utca 4



EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS 
TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE

Felelős szerkesztő és kiadó

KRUG LAJOS
a dunántúli egyházkerületi 
és országos evang. tanító- 

egyesület elnöke.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, 
ÚGYSZINTÉN AZ EL Ő FIZ E T É SI ÉS HIRDETÉSI 
DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- 

JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK.

Előfizetési á r a : egész évre 10, félévre 5 pengő

W frm e-nO M W A LTER  NYOMDA-BÉR2VÉNYTÁR6A8ÁG, SOPRON.



Szerkesztői üzenetek
Sz. S., Nyíregyháza. Újra feltámadó életkedvének jeleiként üdvözlöm 

verseit, melyek tárgyuknál fogva is beleillenek lapunk keretébe. Sorra kerülnek majd.
Bakó József. Örömmel látom munkatársaink díszes társaságában. Köp- 

tében a Parnaszus felé tartson többször pihenőt és kopogtasson be gyakrabban 
szerkesztőségünk ajtaján. Mindenkor szívesen látott vendégünk lesz. A tanítói 
sors: lemondás. Sokszor azonban a lemondásban a boldogság. Akihez a Múzsa 
szegődik társul, az nem mondhatja, hogy „céltalan az élete“, az főpapi tisztséget 
tölt be. Aki lelke kincseit osztja szét: az kegyeltje a sorsnak és nem igaz, hogy 
az istenek azért csináltak belőle tanítót, mert haragudtak rája.

St. F., Hódmezővásárhely. A közgyűlésen részt venni óhajtó kar
társak részére is Kuthy Dezső egyetemes főtitkár (Budapest, Üllői-ut 24) szerez 
félárú vasutijegy váltására jogosító igazolványt, ha pénztárosunk útján, vagy direkt 
tőle kérik idejében.

H. S. A soproni tanítótestület által rendezett tanügyi kiállítás nemcsak az 
iskola magas szintjéről tanúskodik, hanem arról is, hogy a testület megértő szem
mel kíséri a felszínre vetődő pedagógiai irányokat és azoknak gyakorlati meg
oldására is törekszik. Követendő példát szolgáltat a kartársaknak. Az igaz, hogy 
a vidék mindezt nem valósíthatja meg, amit Sopron produkál, — de ujjmutatását 
követheti.

A gyűlésről mondottakat köszönettel veszem tudomásul. Ilyen fényes le
folyású, külsőségekben is impozáns tanítógyűlésünk talán még soha sem volt. 
Kár, hogy az ország összes tanítói nem lehettek tanúi.

R. L. A családodban előforduló súlyos eset őszinte részvéttel tölt el. A 
Mindenható megsegítő keze majd jóra fordít megint mindent. Őszintén fájlalom 
azt is, hogy nem sikerült terved és nem tudtál előnyösebben elhelyezkedni. De 
ki tudja, mire jó ez? A gondviselés útjai kifürkészhetetlenek. Nyugodj bele 
és küzdj tovább. Hátha a sors most csak azért gáncsolt el, hogy később ezért 
is kárpótoljon?! Tehát fel a fejjel!

B. K. Az egyházmegyei tanítóegyesületek gyűlésein sokszor igen értékes 
előadásokat tartanak, vagy komoly figyelemre méltó szakkérdésekről értekeznek 
a kartársak. A legtöbb esetben határozatban mondják ki, hogy a munka közlés 
végett küldessék be az Evangélikus Népiskolának, de a határozatot ritkán hajt
ják végre. Ennek csak egy oka lehet. Biztosan megfeledkezik róla az illető kar
társ. Ezek a munkálatok nem azért nem jelennek meg lapunkban, mert lebecsü
löm és ennek okából nem adom közre azokat, hanem azért, mert nem küldik 
be. Ennek szíves tudomásul vételét kérem.

V. M. J., Nemesszalók. Gondoskodtam arról, hogy indítványáról az 
illetékes körök tudomást vegyenek. Egyházkerületünk vezetősége az egyetemes 
egyház útján sürgeti e kérdésnek közmegelégedést keltő megoldását.

A közzétételnél a cikk kiszólásain kissé enyhíteni kellett és pedig az ügy 
érdekében. Mint kedves Öcsém látja, teljesen kívánsága szerint jártam el.

*

Mivel az előfizetési díjaknak nagy része ismételt kérelem 
ellenére sem folyik be, kénytelen vagyok postai m egbízások
kal figyelmeztetni a hátralékban lévőket. Ez term észetesen 
újabb munkát és költséget jelent nekem. Feltételezem azonban, 
hogy nem hiába végzem ezt a munkát és a megbízó lapokat 
a címzettek nem elintézetlenül Irányítják vissza.



Meghívó.
Az Országos Ágostai Hitvallású Evangélikus Tanítóegyesület 

folyó évi novem ber  hó 18-án, dé le lő t t  9 órai kezd e t te l  B udapes ten  
a Tan ítók  H áza d ísz te rm ében  (Vili., S zen tk irá ly i-u tca  47) ta r t ja  
meg rendes évi közgyűlését, melyre az egyesü le t összes tagjait és 
a tanügy b a rá ta i t  ezennel a legm élyebb tisz te le t te l  meghívom .

T á r g y s o r o z a t :

1. Elnöki megnyitó. 2. A  kegye le t  adó jának  lerovása . 3. T i t 
kári  jelentés. E lőadó : Somogyi Béla. 4. A te rm ényfize téses  tan í tó k  
és k á n to r ta n í tó k  helyzete . 5. Szem lé lte tés  a sz á m ta n ta n í tá s  
kezdöfokán. E lőadó: K ováts  József, igazgató. 6. P én z tá ro s  és a 
szám vizsgáló-bizottság je lentése  az Üdülőházról, a hosszú le já ra tú  
kölcsönről és a p é n z tá r  á llapotáról.  7. Tisztújítás. 8. Ind ítványok .

Krug Lajos
elnök.

A közgyűlést megelőzve 8—9-ig a választmány tanácskozik ugyanabban a. 
helyiségben.

Tanítótestvéreim!
A  magas kormány a természetbeníekkel ellátott tanítóság k e 

serves anyagi helyzetének még mindig nem vetett véget. Közel h á 
rom éve, hogy fokozatosan nagyobb és nagyobb veszteség é r  
bennünket, most már annyira, hogy létünk is kockán forog. H i
szen van olyan testvérünk, ki fizetésének immáron csak h a rm adá t  
kapja. Átlagban is a veszteségünk az ötven százalékot elérte. Nem 
számítván az elkobzott kántori jövedelmet. Ezt nem mertük volna 
hinni, mert mégis csak bíztunk az igazság és méltányosság győzel
mében. Most m ár úgy vagyunk, hogy hinni sem tudunk senkinek 
sem, mert hiszen napnál világosabb a mi ügyünknek igazsága és mégis 
sehol sem jelentkezik a belátás, amely ügyünket végre valahára  k e d 
vezőbb mederbe terelné. Sehol egy halvány csillag a messze távol
ban, amely egy kevéske megnyugvást is nyújthatna. Sőt! Helyze
tünk napró l-napra  rosszabbodik anélkül, hogy valahonnan egy kis 
jó szándék szűrődne á t  hozzánk.

A zt mondják, hogy a pénzügyminiszter nemi talál reá  fedeze
te t .  . .  Bár belátják, hogy kívánságaink jogosak és m é l t á n y o s a k . . .  
Viszont igaz, hogy valamikor nekünk nagyon jól m e n t . , , De ez t e r 
mészetesen nem lehet ok a r r a . . .  stb. , . .
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Istenem, milyen rövidke kis mondatokkal intéznek el bennün
ket! Hogy nem talá lnak reá fedezetet. Eddig azt hittük, hogy az 
igazság úgy kívánja, hogy Magyarországon minden tisztviselőnek 
törvényes fizetésére kell, hogy fedezet legyen. (Hát hiszen van is, 
csak a mienkre nincsen!) És mostan szomorú, csalódott szívvel kell 
m ár három év óta konstatálnunk, hogy törvényes rendelkezések d a 
cára, nem talá lnak. Hiába mondja ki a törvény, hogy a nem állami 
tanító javadalm a nem lehet kevesebb, mint a vele egyforma szolgá
lati idővel bíró állami tanítóé, hiába mondja a paragrafus, hogy a 
tanítónak minden illetménye közigazgatásilag biztosíttatik, az állam- 
hatalom  éppen magával szemben elnézést gyakorol ami bőrünkre.

Hogy a pénzügyminiszter nem talál a mi igényeink kielégítésére 
fedezetet, há t ez egyszerűen hihetetlen. M ert hiszen nézzük csak a 
lapokat, milyen sokszor látjuk, hogy bizony kevésbbé fontos dolgokra 
is van fedezet. De meg ezzel az egyszerű, lakonikus mondattal 
ugyanakkor az á llamhatalom nagyon sok milliót takarítha tna  meg 
más tisztviselőtársaink bőrén is. Hiszen ugyanezzel a módusszal azt 
is mondhatná, nem fizethetem pl. a nagy lakbéreket . . .  a magasabb 
fizetési osztályokban a magas illetményeket , . . mert ,.  . nincsen reá 
fedezet. Óh, engednének csak bennünket egyszer keresni fedezetet, 
mi egy óra a la t t  még felesleget is tudnánk produkálni! És anélkül, 
hogy az á llam háztartás  egyensúlya megbillene. Csak keressenek egy
szer nagyon komolyan és bizonyára fognak találni, hiszen a Szent
írás is azt mondja: „Keressetek és m egtalálandjátok . . . “ Hogy eh
hez a kérdéshez kb, 2—3 millió pengő kellene, ezzel csak azt a tényt 
szegezik le illetékes helyen, hogy a magyar tanítóságnak egy része 
óriási, fizetésével egyáltalában arányban nem álló anyagi áldozatot 
hoz az á llam  oltárán. Hiszen a kántori ügy maga kb. egy millió p en 
gőt jelent évenkint az államkassza javára. Ha jól számítjuk, úgy 
egészen bátran  állíthatjuk, hogy a magyar tanítóság természetbeni- 
ekkel ellátott része és a kántorság keserves fillérei az objektumok 
nagy részét építette. Vájjon hol van nemcsak Magyarországon, de 
széles e világon még egy társadalm i osztály, amely ilyen horribilis 
á ldozatot hozna évenkint a haza o ltárán?  Hogy fizetésének egy igen 
tekintélyes százalékát elveszti azért, mert a rra  nincsen fedezet.

Igen gyakran kell hallanunk, hogy nekünk valamikor nagyon jól 
ment. Ugyan kérem! Hát azt elfelejtik, hogy a tanítónak minden 
d ek á já t  maximális áron elrekvirálták és csak a fejkvótáját hagyták 
meg, éppen úgy, mint minden más falusinak? és ha tényleg tudott 
volna valamit dugni, há t abból lett volna olyan nagyon jó dolga? 
Tény, hogy hadikenyeret az ilyenek nem ettek. De ha nem lett volna 
a falusi tisztviselőknek természetbeni járandóságuk, akkor éhen 
pusztu lhattak  volna sok helyen. A  nép bizony maximális áron nem 
adett ,  uzsoraárat pedig nem mert számítani nekünk, há t inkább azt 
mondta: nincs! És ha tényleg volt néhány szerencsésebb tanító, aki
nek állítólag „jól m en t“ miért kell most ezt olyan drágán megfizet
nie mindenkinek, még azoknak is, akik akkor még tán a tanítói s tá
tuszban sem voltak.

És ha tényleg volna egynéhány szerencsésebb kolléga, akinek



ezen mostani alacsony árak  mellett is ,,jól megy“, akkor miért kell 
ismét az összességnek olyan borzasztóan megfizetni ezt a pár pengő 
többletet?

Eljutottunk tehát oda, amit a boldog békevilág tapasztala tain  
megjósolunk mi, tapaszait, vén rókák. Hegy a természetbeniek és a  
gazdálkodás csak nyűg és teher, no meg nagy veszteség. Azelőtt 
legalább olyan nagy veszteség nem volt, mert nem, volt minden olyan 
igazságtalanul megszámítva. És éppen azért most meg szeretném 
egyik-másik kedves kollégámat bubozni, amiért néhány évvel ezelőtt 
ellenem szólt akkor, amikor a kerületi gyűlésen szóba mertem hozni 
a gazdálkodással járó kellemetlenségeket és hátrányokat, azt kíván
ván, hogy ez alól igyekezzenek mindenkit felmenteni. Én a gazdál
kodásnak mindenkoron halálos ellensége voltam és maradok is. Azt 
tartom, hogy a tanítóság és a gazdálkodás nem fér össze. Vagy t a 
nító és akkor m aradjon az iskolai dolga mellett, vagy pedig földmű
ves, akkor hagyja abba a mesterségét és menjen el földbirtokosnak. 
Aki a mai gazdálkodást már megizlelte, az nagyon jól tudhatja, hogy 
annak nyomán csak tövis és kóró terem. Nem hozott az még édes 
gyümölcsöt, csak nagyon keveseknek. Ma pedig már senkinek sem 
hozhat. Megváltoztak a viszonyok, megváltozott a nép gondolko
dása, erkölcsi érzéke, mentalitása. És ha azt nézzük, mennyire ron tja  
a tanító tekintélyét és mennyire hozza függő viszonyba azokkal szem
ben, akikkel szemben éppen a legfüggetlenebbnek kellene lennie, ak
kor a gazdálkodást egyenesen el kellene tiltania tanító, de meg a 
lelkész számára is.

Ne féljünk attól, hogy egy ujabbi kellemetlen idő a gazdálko
dást esetleg kívánatossá teheti. H át hála  a jó Istennek nem halt  meg 
éhen a háború a la tt  egy készpénzfizetéses sem, m ajd  csak megle
szünk mi is. De addig is gond nélkül alhatunk, mert nem kell attól 
tartanunk, hogy a jég elveri az egész évi termést és ezzel egyetemben 
a fizetést is. Amint az pl. idén velem is megesett. Avagy tán bizto
sítottam volna jégkár ellen és fizettem volna oda néhány m éterm á
zsa termésemet? Ki téríti meg nekem ezeket.

No de nem akarok újabb panaszokkal előállaní és a kedélyeket 
feleslegesen izgatni. Eléggé izgatottak azok úgyis, hiszen nem egy 
levelet tudnék közölni, amit hasonló sorsra jutott kollégáktól kapok 
nap-nap után,

Á ttérek  arra, ami jelen soraim tulajdonképeni célja,
A  Szövetség elnöksége szeptember 25-érc egybehívta a íeleke- 

zetközi bizottságot. Mondhatom, nagyon jól esett ezen ténye, mert 
sziklaszílárd az én meggyőződésem, hogy ezzel a bizottsággal fogjuk 
csak egyedül az igazságos ügyünket valamiképen megoldhatni. 
Mégis csak fürgébb az ilyen bizottság és más érzésekkel fog a dol
gokhoz, mint egy nagy plénum, ahol nagyon sokan a dolgokkal nin
csenek is tisztában, csak lotyognak. Ez a bizottság nagyon komoly 
és bőséges tárgyalást végzett. M arad t is elég elintézni való, de a kez
det számára nagyon is elég volt és meggyőzhette a je lenvoltakat a r 
ról, hogy ennek a bizottságnak komoly és fontos teendője lészen.

Voltunk a Kultuszban is. P etry  állam titkár őnagyméltósága igen
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kegyesen fogadott bennünket és a legmesszebbmenő jóindulatáról 
biztosított bennünket. Kilátásba helyezte a pénzüggyel való újabbi 
tárgyalásokat. A  pénzügyminiszter úr őnagyméltósága nem fogadha
tott bennünket ha lasz thata tlan  elfoglaltsága miatt. Ezt végtelenül 
fájlaljuk. Értjük, hogy miért nem. Mégis mi bízunk, hogy majd csak 
lesz egyszer alkalom erre is. Nem mondunk le erről a kellemes ta 
lálkozásról. Meg fogjuk próbálni máskor. Egyszer majd csak fogad, 
ha enged a szív kapu ja  . , . Az igazság kapuja .

M ár most addig is mit tegyünk? A  bizottság elfogadta azon ja 
vaslatomat, hogy haladéktalanul kezdjük meg a felvilágosítás nagy 
munkáját.  Meggyőződtem arról, hogy ügyünknek igazságával nin
csenek tisztában. Minket egy elégedetlen bransnak tartanak, amely 

.nincsen megelégedve most sem, dacára  annak, hogy most már a he
tedik fizetési osztályt is megnyitották. Helyzetünket nem ismerik, 
tán még a legmagasabb körök sem. Egy részletesebb memorandumot 
óhajtunk kidolgozni, mely ügyünket bővebben ismerteti. Be fogjuk 
ebben egyszersmind bizonyítani azt, hogv mennyi az évi veszteségünk 
és mennyivel károsodunk meg azáltal, hogy terményeink vannak és 
hogy kántorok vagyunk.

A rra  kérem kedves kartársaimat, legyenek segítségemre ebben 
a  nagy és fontos munkában. Aki csak teheti, az közöljön velem azon
nal tömör sorokban eseteket, amelyek élesen megvilágítanak egyes 
helyzeteket. Nagyon jóizü humorral megírva olvastam pl. egy a lk a 
lommal a borbeszedés mikéntjét. A  gabonaszedés, a gazdálkodás 
körül előforduló visszás eseteket. Ezeket az adatokat fel szeretném 
használni a maga valóságában a lehetőség határain  belül. Közölje 
pl., akinek nagyobb és rendkívülibb veszteségei vannak. Természe
tesen a legnagyobb objektivitásnak lehet csak helye. Mi nem aka
runk ,,smoncázni“ . Mi tényeket akarunk. Érvekkel óhajtjuk úgy a 
nagyközönséget, a társadalm at, mint pedig a képviselő és miniszter 
u rakat igazunkról meggyőzni. Hiszem, hogy ez sikerülni is fog.

Egyben a rra  kérek mindenkit, a maga körében is lásson 
hozzá, hogy az intelligens és nem intelligens elemmel együtt meg
ismertesse nagy sérelmünket. Vannak, akiknek a képviselő és egyéb 
magasállású egyének közeli jó ismerősei, barátai, tán itt-ott rokonai. 
M ondja  el alkalommal ügyünket.

Addig pedig, míg valami eredményt elérünk, az ildomosság h a 
tá ra in  belül minden rendelkezésünkre álló eszközt használjunk fel 
arra, hogy igazságos ügyünket d iadalra  juttassuk.

Majos, u. p. Bonyhád, Tolna megye.
Grieszhaber Endre Henrik, igazgató-tanító.
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Aggasztó jelenségek közoktatásügyünk
terén.

Az 1930. évi október hó 16-án Sopronban 
tartott kerületi tanítógyűlésen tartott előadás.

I. Fizetéscsonkítások.
Nem szokásom a vészharangot kongatni és nem is beszélek szí^ 

vesen a tanítóság sivár anyagi helyzetéről, melynek ta r tha ta t lansá 
gára a magyar tanítóság vezető emberei felekezeti különbség nélkül 
szóban és írásban, gyűléseken és deputációkban számtalanszor r á 
mutattak. Nincs szándékomban a szenvedélyeket még jobban felkor
bácsolni, az elégedetlenséget még jcbban szítani. Ezt minden szónál 
és írásnál jobban és biztosabban megcselekszik a fennálló viszonyok, 
a most már ország-világ előtt ismeretes, halla tlan igazságtalanság, 
mely a mai nehéz viszonyok mellett a búzának nevetséges értékelése 
folytán a tanítóság zömét a nélkülözések végtelen sorával sújtja és 
a teljes anyagi romlás felé sodorja.

Most már túl vagyunk azon a ponton, hegy gyűléseinken a már 
százszor hallott és mindnyájunk által többé-kevésbé átérzett  sérel
meket százegyedszer elősoroljuk, hogy itt elsiránkozzunk szomorú 
sorsunkon, aztán memorandumezzunk, kilincseljünk, esedezzünk, de- 
putácíózzunk. Ezt már három év óta megcselekszük a legcsekélyebb 
siker nélkül. A  tanítóság már régen leszokott arról, hogy — úgy mint 
a többi közszolgálati alkalmazottak — állandóan fizetésjavításról, ju
talmakról, jutalékokról, pótlékokról és dugsegélyekről ábrándozzon.

Lemondunk ezekről és bármennyire rászorulna minden tanító 
egy kis fizetésjavításra, egy kis pótlékra  vagy segélyre, bármennyire 
kivánatos és igazságos volna, hogy ugyanabban a fizetésben és elő
léptetésben, ugyanazokban a kedvezményekben részesüljünk, mint a 
többi közalkalmazott: most el kell némulniok ezeknek a követelések
nek, ezeknek az óhajoknak mindaddig, míg legalább a törvényeink 
által biztosított fizetést nem kapja meg minden tanító, míg a búza
árak katasztrofális zuhanása, ill. a búza túlértékelése folytán beál
lott megdöbbentő és a falusi tanítót végrcmlással fenyegető fizetés- 
csökkentés meg nem szűnik. Ezer meg ezer kartárs  ezen oknál fogva 
elveszti amúgy is csekély fizetésének tetemes részét, sokan fizetésük 
egyharmadát, sőt felét sirathatják. Ehhez járul még, hogy az ú. n. 
bolétatörvény alapján, a búzaárak esése folytán amúgy is károsult 
tanító, bérbe adott földje után bolétát is fizet. így ma már a tan ító 
ság jó egyharmada, vagyis több, mint 6000 tanító nem kapja törvény
ben biztosított fizetését. Ezen kartársak  nagy része kántor, sőt levita
tanító is, akiknek tanítói munkájuk mellett a kántori és sok esetben 
a lelkipásztori teendőket is kell végezniök vasárnapról vasárnapra, 
tehát se ünnepük, se vasárnapjuk nincsen.

A  végromlás szélén álló 6000 tanító, ill. tanítócsalád (hisz ezek
nek legnagyobb része családapa) megmentése céljából kell most ösz- 
szefognunk. Mi városi tanítók érezzük, hogy most falusi kartársaink 
segítségére kell sietnünk és félretéve a mi ügyes-bajos dolgainkat,
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különös érdekeinket, szolidaritást kell vállalnunk a terményfizetéses 
kartársakkal. Az anyagi romlást rendszerin t követi az erkölcsi és 
ha  a tanítóság egyharmada ennek áldozatul esik, közoktatásügyünk, 
mely az alább kim utatandó aggasztó jelenségek miatt amúgy is komoly 
nehézségekkel küzd, válságba kerülhet. Egy embertől, aki önhibáján 
kívül anyagi romlásba jut, aki gyermekei neveléséről nem gondos- 
kodhatik, aki minden munkája után még a legszükségesebbet sem 
tudja előteremteni, ne várjuk azt, hogy a modern pedagógia titkait 
kifürkéssze és megfejtsei, hogy eljárjon tanfolyamokra, járasson tan 
ügyi lapokat és szerezze be a legújabb pedagógiai műveket. Aki tör
vényes fizetéséből 40—50% -ot veszít, az —• hogy családjának félig- 
meddig tisztességes megélhetést biztosítson — kénytelen egyéb munka 
u tán  szaladni és sokszor olyan munkát is vállal, mely elvonja őt 
hivatásától, vagy olyasvalamire is vállalkozik, ami nem fér össze hi
vatásával. Minden egyéb, csak nem tanító. Sokan elkeseredésükben 
meggondolatlan k ifakadásokra és te ttekre  ragadtatják  el magukat a 
gyermekekkel, szülőkkel és hatóságokkal szemben; mások meg elvesz
tik tanítói és férfiúi önérzetüket, érezve, hegy egyéb elfoglaltságuk 
folytán nem tesznek eleget a követelményeknek, eltűrik a különféle 
oldalról jövő megleckéztetést és sértegetést, megalázkodnak és kivet
kőznek tanítói mivoltukból.

II. A  szegénység átka.

Sok igazság rejlik Horváth Boldizsár azon szavaiban, hogy ..sze
gény embernek nincs jelleme". Ha nem is szabad általánosítani és 
ha nem is kell ezt a mendást szószerínt venni, de annyi bizonyos, 
hogy a szegénység sok emberben kiöli az önérzetet és a felfelé törekvő 
emberi lélekre és akara tra  gyakran ólomsúlyú bilincseket rak. Isme
retes I. Lípót királynak ama kijelentése, hogy az önkénynek engedni 
nem akaró országot szegénnyé fogja tenni és akkor majd a nyakas 
m agyarral is elbánik.

[Ne engedjük tehát kartársainkat, testvéreinket koldusokká tenni, 
m ert ez közoktatásügyünk hanyatlását és tanítói tekintélyünk letö
rését jelenti. A  koldussá lett tanítóból kihal az összetartozandóság 
érzete, maga sem becsüli sokra azt a mesterséget, melyből megélni 
nem tud; a nehezen összekovácsolt tanítói egység széthull. A  tanító
ság nem bizik többé a vezetőségben, tanítói közintézményekre nem 
áldoz, tagdíjat nem fizet, az agitátorok karjaiba kerül és kész az 
anarchia.

Itt  van p. o. a nógrádi tanítók esete, akik nyiltan az országos 
•szövetség elnöksége ellen fordulnak és beledobják az egyenetlenség 
és gyanúsítás üszkét a tanítói közéletbe.

Ez, kedves kartársak, egyike azon aggasztó jelenségeknek, ame
lyekre rá akartam  mutatni. Ne legyünk hálátlanok és ne engedjük 
magunkat félrevezetni. Most még csak az hiányzik, hogy polgár- 
háború törjön ki a tanítók táborában. Ez a félszázados, verejtékes 
munkának eredményét megsemmisítené. A  fő az, hogy együtt m a
radjunk, Együttes erővel kell azt a felvilágosító munkát elvégeznünk,
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melynek feladata, érdeklődést kelteni a nép minden rétegében köz- 
oktatásügyünk és annak munkásai iránt.

Azt már látjuk, a felsőbb körök — tisztelet a kivételnek —  nem 
sokat törődnek a közoktatásüggyel. Látjuk és az idei külföldi tanul- 
mányutam alkalmával ismételten meggyőződtem, hogy fejlett közok
tatás csak ott van, ahol igazi demokrácia van. Ahol a nép széles 
rétegei jutnak szóhoz, ott megbecsülik a tanítót, ott szédítő összegeket 
fordítanak a nép nevelésére és oktatására; ott megszűnik az ana lfa 
bétizmus és a tüdővész; ott gondját viselik a nemzet legnagyobb kin
csének, a gyermeknek, ott nincs hiány iskolákban, tankönyvekben, 
tanszerekben. Ott a népiskola az első és csak akkor jönnek a közép- 
és főiskolák. Csaknem az összes európai államokban kiterjesztették 
a tankötelezettséget 7 vagy 8 évre, a tanulók osztályonkénti számát 
32— 40-ben állapították meg; minálunk, ,,ahol a közoktatásügyi tá rca  
honvédelmi tárca" is akar lenni, még ott is be kell szüntetni a hetedik 
osztályokat, ahol ilyenek a tanügyi kormányzat és a közigazgatás 
buzdítására  már létesültek. Az osztályok átlagos tanulólétszámát 
pedig felemelték 65-re.

És ezzel rá térek  a tanügyi politika terén mutatkozó azon jelen
ségekre, amelyek bénítólag hatnak egész közoktatásügyünkre és m e
lyeknek kiküszöbölése nélkül közoktatásügyünk nemcsak hogy a m ű
velt nyugattal lépést nem tud tartani, hanem még az elszakított r é 
szeken élősködő ű. n. utódállamok is tú lszárnyalnak minket. H a ez 
utóbbi beáll, az elcsatolt részek visszaszerzésére már ne számítsunk,

III. Tanügyi politika az utolsó évtizedben.

Kezdjük tehát a magyar állam tanügyi politikájával. A háború 
után  úgy látszott, mintha — minden egyéb nyomorúságunk és meg
aláztatásunk mellett — e téren új korszak kezdődne, Népoktatásunk 
emelésének fontossága á thatotta  nemzetünk minden rétegét. M inden 
számottevő tényező tudatában volt annak, hogy most — amikor a 
fegyvert kicsavarták kezünkből — politikai és gazdasági fe ltám adá
sunknak kulturfölényiink  az alapfeltétele.

Érdekes, hogy erre az elhatározó lépést a hazaáruló Károlyi 
kcrm ány tette az ú. n. VIII. néptörvénnyel. Ez a törvény, melynek 
főbb cikkei ma is érvényben vannak, a tanítóságot a magyar köztiszt
viselői kar  egyenrangú tagjává tette és a népoktatás intenzivitásának 

■ előfeltételeit megteremtette. Következett a magyar történelemnek 
legsötétebb — de, hála az Isteni Gondviselésnek — , aránylag rövid 
korszaka, melynek emberi mivoltukból kivetkőztetett kreatúrái nép- 
oktatásügyünket világfelforgató és önző céljaik szolgálatába akarták  
állítani. Aranyhegyeket Ígértek a sokszor lenézett és megalázott m a
gyar tanítóságnak, de a tanítóság zöme ellenállott a megkísértésnek,

A  rend  helyreállítása  után egyes túlbuzgó és reakciós egyének 
—  olyanok is voltak köztük, akik a kommunizmus a la tt  feltűnően 
viselték a vörös gombot —  nekimentek a tanítóságnak és egyes ön
magukról megfeledkezett tanítók miatt az összességre akarták  rásütni
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a kommunizmus bélyegét. Nem sikerült nekik és a tanítóság is ki
vette részét a szerte heverő romok eltakarításában. Egynéhány év 
a la t t  annyi történt a népoktatás emelésére, mint a háború előtt év
tizedek alatt. E rre  jelenlegi kultuszminiszterünk nem egyszer hivat
kozott is ország-világ előtt. Büszke is lehet a miniszter úr a maga 
5000 objektumára.

Érdekes, hogy mikor pénzügyi ellenőrzés alatt állottunk és mi
kor hitelezőink megbízottja, a jó Jerem iás bácsi beleegyezése nélkül 
kormányunk egy fillért sem adhato tt  ki, a népoktatásra  bármennyit 
költhettünk. Most, hegy megszűnt az ellenőrzés, a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úrnak nem állnak rendelkezésre a népoktatá
sunk kiépítésére szükséges összegek. Az eleinte oly szépen megin
dult iskolaépítési akció stagnál, pedig még sok itt a tennivaló és sok 
helyen egyálta lában nem történt semmi, mint p. o. itt Sopronban 
(a közel múltban itt örvendetes fordulat állott be: a Kormányzó úr 
őfőméltóságának és a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr őexcel
lenciájának közbelépése folytán e régi kulturvárosban rövidesen meg
épül az új evang. és kath. népiskola), ahol a legrégibb időktől a mai 
napig kizárólag a felekezetek gondoskodtak a népoktatásról. És a 
felekezetek büszkék is lehetnek az e téren  elért eredményre, mert 
Sopronban úgyszólván nincs analfabéta és az írní-clvasni tudók 
száma aránylag itt legnagyobb az egész országban. Amit -most Sop
ronról, a városról, mondtam, az áll — ha Magyarország egyes föld
rajzi egységeit veszem tekintetbe — a Dunántúlra, melynek tanító
képviselőit itt üdvözölhetjük ezen ősi kulturvárcs falai között. L^gy 
a történelmi, mint Csonkamagyarországnak ez a legkulturáltabb vi
déke. Itt  is elsősorban a felekezeteknek köszönhető ez az eredmény. 
Ennek a vidéknek nem sok jutott az állami bőségszarúból, az 5000 
objektumból itt vajmi kevés épült, sőt ellenkezőleg itt van a legtöbb 
iskclabeszüntetés. Minden okos ember belátja, hogy igaza van a mi
niszter ú rnak  és helyesen teszi, hogy ott épít iskolát, ahol eddig nem 
volt, mert véget kell vetni annak a szégyenletes állapotnak, hogy még 
Csonkamagyarországban is van körülbelül egy millió analfabéta, 
vagyis minden nyolcadik ember nem tud írni-olvasni. De viszont 
jobban kellene támogatni azokat az iskolafenntartókat, akik addig 
—  míg tehették —- gondozták és fejlesztették iskolájukat. A  politikai 
község, ill. az állam munkáját végezték és ezek helyett az évtizedek, 
sőt évszázadok folyamán nagy áldozatokat hoztak a magyar ku ltú
ráért. Ezek a községek, ill. vidékek most szorulnak és a legjobb eset
ben egy sorba kerülnek azokkal a községekkel vagy vidékekkel, me
lyek eddig semmit sem tettek a kultúráért. Pedig nemcsak az egyé
neknek, hanem az egyes községeknek és vidékeknek kulturigényeí 
sem egyfermák. Minekünk más igényeink vannak, mint p. o. az or- 
goványi pusztán lakóknak, vagy akármelyik tanyai iskolának, mert 
nekünk más kötelességeink is vannak; az államsegély azonban, legyen 
az most iskolasegély, építési segély vagy fizetéskiegészítés, egy és 
ugyanazon kulcs szerint lesz kimérve.

Ezen oknál fogva iskoláink elsorvadnak és a volt kulturcentru- 
mok, ahol —  mint itt Sopronban — hétosztályos népiskolák is voltak,
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elmerülnek az országos átlagban, mely — sajnos — nem olyan, hogy 
versenyre kelhetne a külfölddel.

A  második aggasztó jelenség tehát az, hogy kulturáltabb vidé
keink, melyek a lakosság műveltségénél fogva gazdaságilag is felette 
á llottak a többi vidékeknek, a világháborű alatt  hozott nagy anyagi 
áldozatok (hadikölcsönök stb.) folytán elszegényedtek és most már 
saját erejükből nem bírják —  mint a háború előtt úgyszólván állami 
támogatás nélkül -—- iskoláikat és kultúrintézményeiket fejleszteni, sőt 
fenntartani sem. Ezeknek csak átmenetileg volna szükségük állami 
támogatásra és seg ítségm  Minthogy azonban ilyenben nem, igen ré 
szesülnek, hanyatlásnak indulnak, vagy legjobb esetben az eddigi n í
vót tartják meg, ami azonban szintén hanyatlást jelent, mert körü
löttünk a világ nem áll meg és szomszédaink rövid idő a la tt  tú lszár
nyalnak minket.

Igaza van püspök úrnak, mikor jelentésében azt mondja: ,,Örü
lünk az indokolt reformoknak és új alkotásoknak, de ennél is elsőbb 
kötelességnek látjuk régi alkotások és hivatást betöltött intézmények 
fenn ta rtásá t.“

IV. A  tankötelezettség meghosszabbításának kérdése.

A  harmadik aggasztó jelenség pedig az, hogy a tankötelezettség 
törvényes meghosszabbításáról ott fenn most nem esik szó, pedig erre 
okvetlenül szükség van, ha nem akarunk elmaradni. Én nem tudom, 
hogy igaz-e, de a múltkor olvastam, hogy Európában Albániával mi 
vagyunk az egyediiliek, akik még a hat éves tankötelezettségnél ta r 
tunk, de annyi bizonyos, hogy Közép- és Észak-Európában már min
den államban legalább a hét éves tankötelezettséget mondták ki tö r 
vényileg. A  minket körülvevő államokban, Ausztriában nyolcosztályú, 
a többiekben hétosztályú a népiskola. Azt hiszem, ehhez nem kell 
kommentár. Csak azt akarom itt még megjegyezni, hogy az új tan 
terv is megkívánja a nyolcosztályú népiskolát, mert az új tantervben 
kitűzött célt a hatcsztályú népiskola szóik keretén belül nem érhetjük 
el. Összehasonlítottam tantervűnket a német tantervekkel és azt á l
lapítottam meg, hogy azok körülbelül ugyanazt azt anyagot, amit ne
künk a hatcsztályú népiskolában kell tanítanunk, nyolc évre osztják 
fel. Ebből is látjuk, hogy mi a hatosztályú népiskola szűk keretébe 
többet szorítunk be, mint amennyit a 12 éves gyermek megemészteni 
képes,

V. A  tanítóképzés reformja.

A  negyedik aggasztó jelenség  Iaz, hogy a tanítóképzés reform já
ról és a szakfelügyeletről, most szintén nem esik szó már. Annyi idő 
nem áll rendelkezésemre, hogy elmondjam, mi módon oldották meg 
ezt a kérdést a nyugati kultúrállamokban. Alkalmam volt a nyáron 
Hamburgban és Drezdában a tanítóképzést behatóan tanulmányozni, 
ill. erre nézve információkat szerezni. Dr, F r a n k  Antal, a bu d a
pesti tanítóképző-intézet igazgatójával bejártuk  az egyetemek azon 
fakultását, ahol a tanítóképzés történik és megállapíthattuk, hogy;
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-éppen az az érv, hogy az egyetemeken, ill. tanítói akadémiákén a je
löltek nem nyernek kellő gyakorlati kiképzést, nem helytálló, sőt 
jóval felette áll a tanítóképzőintézeti gyakorlati kiképzésnek. Az 
egyetemi és akadémiai tanítóképzésről különben külön cikkben fogom 
tájékoztatni a t. kartársakat,

VI. Iskolafelii^yelet.
Az iskclafelíigyelet kérdése szorosan összefügg a tanítóképzéssel. 

Érdekes egy német tanítótestvér kijelentése, aki azt mondta nekem 
a  múlt nyáron, mikor erre nézve kérdést intéztem hozzá: ,,A legjobb 
és legideálisabb felügyelet az, amit a tanítók egymás felett gyakorol
n a k .“ Mikor kérdőleg néztem az arcába, így folytatta: ,,Ha a kollé
gák kölcsönösen meglátogatják egymás osztályát, nemes verseny fej
lődik ki közöttük, senkisem akar utolsó lenni. És tudva azt, hogy 
gyakorlott tanítót nem lehet; becsapni, senki erre nem is gondol, h a 
nem mindenki azon van, hogy mint ügyes és lelkiismeretes tanító mu
tassa  be m agát.“

Ebben sok igazság van és a hamburgi iskolában ilyen módon van 
megoldva az iskolafelügyelet kérdése.

Mi nem panaszkodhatunk, hogy felügyelet nélkül vagyunk. Is
kolát látogat az igazgató, az iskolaszéki elnök, az egyházi hatóság 
.(körlelkész) és a kir. tanfelügyelő, sőt újabb időben egyes iskola- 
látogató tanítók is lesznek kiküldve, továbbá a központból jönnek 
tanfelügyelők iskolavizsgálatra.

Ezt a kérdést is rendezni kellene, m ert akárhányszor az iskola
vizsgálók direkt ellentétes álláspontot képviselnek és a végén a sze
gény tanító, annyi sokszor ellentétes tanács és birálat hatása ala tt  
azt sem tudja, mihez fogjon és hogyan tanítson, hogy mindenkinek a 
kedvére lehessen.

Tavaly panaszolta el nekem egy sopronmegyei tanító, hogy az 
iskolaszékí elnöknek és az egyházi iskolavizsgálóbizottságnak egészen 
más felfogása van a jó tanítóról és a módszeres eljárásról, föképen 
pedig az elérendő eredményről, mint a kir. tanfelügyelőnek. Ennél
fogva örökös tojástáncot kénytelen járni az iskolavizsgálatok a lkal
mával.

Sőt a rra  is van példa, hogy az egy helyen működő kir. tanfe l
ügyelők, ill. segédtanfelügyelők véleménye és elbírálása sem történik 
mindig ugyanazon szempontok szerint.

Én azt hiszem, hogy ha már a tanítóktól megkövetelik, hogy az 
új tanterv szerint és annak szellemében tanítson is e célból különféle 
tanfolyamokon vesz részt, üdvös volna, hogy mindazok, akik egy kö r
zetben vagy megyében az iskolák megvizsgálásával vannak megbízva, 
közös tanácskozásokra jöjjenek össze bizonyos időközökben, amikor 
az  iskolavízsgálatokon követendő eljárásról tanácskoznak és tapasz ta 
lataikról beszámolnak. így az ískolavizsgálat intenzivebb, egyszerűbb 
és egyöntetűbb lenne. Az iniciativa vagy a miniszter úrtól, vagy a 
püspöki kartól indulhatna ki. Szóval üdvös volna, ha mindazok, akik 
iskolavizsgálattal foglalkoznak, egy közös tanfolyamon résztvesznek 
és az iskolavízsgálatnál követendő eljárásban megállapodnának.
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VII. Tankönyvkérdés.

Egy további aggasztó jelenség a tankönyvek drágasága, amely 
évről-évre súlyosabban érinti a szülőket. Több gyermekű, szegényebb 
szülő képtelen gyermekeinek a szükséges tankönyveket megvenni. A  
kultuszkormány is úgy akart  ezen a bajon segíteni, hogy egyszerűen 
törölte a beiratási díjakat, ill. 1 P-s beiratási díjat rendelt el. A  be
folyó összegnek 50% -a tudvalevőleg a ,,Jóléti a lap“-ba fizetendő be, 
a másik fele pedig kölcsönkönyvtárak felállítására szolgál. Ezzel a 
rendelettel az annyira szükséges tanítói könyvtárakat kivégezték és 
az egy „Néptanítók Lapja“ kivételével, melynek előfizetési díja az 
iskolafenntartó költségvetésébe felveendő, a pedagógiai lapok jára
tását lehetetlenné tette, miáltal a tanítók továbbképzését is felette 
megnehezítette.

Egyáltalában a tendencia az: az iskolafenntartókra és szülőkre 
mindig nagyobb és nagyobb terheket rakni. Ezt bizonyítják a tanítói 
fizetések helyi javadalmának, valamint a hozzájárulási kulcs feleme
lése, a nyugdíjjárulék, a kötelező mozielőadásck, a fent említett köl- 
csönkönyvtári járulék, tanítói internátusokra befizetendő díj. Ehhez 
járulnak még a drága tankönyvek és tanszerek, úgyhogy manapság 
már a népiskolás gyermekek iskoláztatása annyiba kerül, hogy sze
génysorsú szülő — kinek rendszerint több gyermeke van —  nehezen 
vagy egyáltalában nem bírja ezeket a kiadásokat fedezni. Hol van 
itt az ingyenes népoktatás?!

Ezzel szemben a többi kulturállamokban nemcsak hogy beiratási 
díj nincsen, hanem a gyermekek az összes könyveket és tanszereket 
az iskolától, ill. az iskolafenntartótól kapják. Ott azután nem for
dulhatnak elő olyan esetek, hogy egyes tanulóknak egész éven át 
még olvasókönyvük vagy ceruzájuk sincsen.

Ezen  a bajon ezentúl a kölcsönkönyvtárak némileg segítenek, de 
egyelőre ezekkel sem megyünk sokra, mert ahol 8'80 P-s tankönyvek 
vannak, ott az 50 fillérek ham ar elfcgynak, ill. sok 50 í-t kell be
fizetni, míg egy szegénysorsú tanuló tankönyveit és tanszereit be
szerezzük.

Mindenki azt hitte, hogy amióta a tankönyvkiadás lehetőségét 
korlátozták és az engedélykérés nagy anyagi áldozatokat kíván, k e 
vesebb, de jobb tankönyv lesz. Éppen az ellenkezőjét látjuk. Sokkal 
több, sokkal silányabb és sokkal drágább tankönyv van most, mint 
a háború előtt. Igen, azt elérték, hogy évtizedes munkában megőszült 
tanító most nem tud  könyvet kiadni, mert a rizikót nem bírja. Ma 
a gazdag kiadóvállalatok monopóliuma a könyvkiadás és hogy mit 
jelent ez, azt saját tapasztala tból tudom. A tanítóság teljesen ki van 
szolgáltatva önkényüknek, mert tudják, hogy a tanító velük szemben 
nem versenyképes. Ma 4— 5 kiadóvállalat monopolizálja a könyv
kiadást. Ez egy ta r tha ta t lan  helyzet. A segítésnek két módjára gon
dolok: törvényhozási intézkedés kellene. A  népiskolai tankönyv- 
kiadás az állam vagy az iskolafenntartók monopóliuma legyen, me
lyek tankönyvpályázato t hirdetnének. A  beérkezett pályázatokat le l
kiismeretesen és szakszerűen meg kellene biráltatni és a legjobbat



316

kinyomatni. A  kinyomatást azután a r ra  a nyom dára lehetne bízni, 
amely a legolcsóbb ajánlatot teszi.

A  másik megoldás a könyvek árának maximálása. A  nép kiuzso- 
rázása ellen törvényes intézkedésekre van szükség, ha az iskolafenn
tartók nem képesek a könyvuzsorát letörni. Ki kellene mondani, hogy 
a népiskola I. osztályában egy könyv 1 P-nél, a II. és III, osztály
ban 1 '50 P-nél, a IV.— VI. osztályokban pedig 2 P-nél, legfeljebb 
3 P-nél többe nem kerülhet. Fentebb kimutattam, hogy a mai könyv
árak mellett nem vagyunk képesek a gyermekeket könyvekkel ellátni. 
Ha a külföldön —  ahol nagyobb a munkabér — ilyen árak mellett 
lehet könyveket előállítani, kell, hogy ez minálunk is lehetséges 
legyen.

VIII. Vezérkönyukérdés.

Ha már a könyveknél tartunk, meg kell említenem, hogy újabb 
időben az új tantervrei és nem tudom mire hivatkozva, vezérkönyvek
kel árasztják el az országot. A  kar társak  bizonyára tudják, mire cél
zok. Van egynéhány tanfelügyelő az országban, akik valóságos vezér- 
könyvgyárakat létesítettek, de vannak azután egyéb ismert és nem 
ismert tanférfiúk is, akik minden megrendelés nélkül a tanítóknak 
megküldik a borsos árú könyveket. Koncedálom, hogy ezen vezér
könyvek között van sok jó is, rendszerint azonban nem ezekkel árasz t
ják el az országot, hanem főképen a pedagógiai szemináriumok a lka l
mával ta r to t t  előadásokkal és gyakorlati tanításokkal. Ezeknél kü 
lönbeket találunk a „Néptanítók Lapjá“-ban és egyéb pedagógiai fo
lyóiratokban

Ezek a vezérkönyvgyártók búsás jövedelemre tesznek szert. Nem 
irigylem tőlük, de kötelességünk, a tanítóságnak ilyen indokolatlan 
m egadóztatása ellen tiltakoznunk. A  megrendelés nélkül való könyv
küldést legalább a tanfelügyelőknek meg kellene tiltani, a presszió- 
nak még a lá tszatát is kerülni kell. Ha e tekintetben nem lesz vá l
tozás, jövőre azt fogom indítványozni, hogy egyházi hatóságaink útján 
kérjük a miniszter urat, tiltsa meg a tanfelügyelőknek ezeket az üz
leti fogásokat, melyekkel még a könyvügynökökön is túl tesznek. 
Hangsúlyozom, nem azért panaszkodom, mert egyes tanfelügyelők 
tan- vagy vezérkönyveket írnak. Nem, sőt örülök, ha jó könyvekkel 
gazdagítják pedagógiai irodalmunkat, csak az értékesítés módját hely
telenítem.

IX. In tézkedések  a zöld asztal mellett.

Végül pedig még hadd mutassak rá  egy aggasztó jelenségre, mely 
miránk, tanítókra nézve nagyon elszomorító. Újabb időben tapasz
taljuk, hogy egymásután megszületnek a legkülönfélébb rendeletek 
iskoláinkat, az iskolai rendtartást ,  a d idaktát és methodikát illetőleg. 
Ezek a zöld asztal mellett készült rendeletek kimondhatatlan kárt 
okozhatnak, ha gyakorlati egyének belevonása nélkül készülnek. Ilye
nek p. o. a beiratási díjak eltörlései, ill. a beiratás alkalmával szedett 
pénzek felosztására vonatkozó rendelet. Ha a tanítóságot megkér
dezték volna, nem kerültünk volna nehéz helyzetbe a szülőkkel szem-
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ben, de nem kellene most a fejüket törni odafent, hogyan lehetne a  
tanítói könytárakat mégis megmenteni és egyéhány pedagógiai lap 
járatását biztosítani? A  magánvizsgák díjainak emelése által befolyó 
összeg említést sem érdemel.

X. A z  új tanterv.
így vagyunk az új tantervvel, amely elkészült, ill. megjelent anél

kül, hogy csak véleménynyilvánításra is felszólították volna a tanító
ságot. Az új tanterv  a tanítóság nagy részének még ma is idegen és 
itt sem a pedagógiai szemináriumok, sem az a term érdek cikk, mely 
a különféle tanügyi lapokban megjelent, sem a vezérkönyvgyárakból 
kikerült drága vezérkönyvek nem lendítenek sokat a dolgon. Éppen 
az hiányzik, amit maga az új tan terv  a modern pedagógia főkellékei- 
ként állít oda és pedig, hegy saját munkánk árán  szerezzük meg a 
szükséges ismereteket, hogy saját munkánk, öntevékenységünk által 
jussunk az eredmény birtokába. Az új tantervet a magyar tanító
ságnak maga magából kellett volna kitermelnie saját munkájával.

Ilyen mélyreható pedagógiai evolúció elején új tantervet — sze
rény véleményem szerint — nem kellett volna kiadni és pedig először 
azért nem, mert az ott lefektetett  elvek — éppen azért, mivel a leg
felsőbb tanügyi fórum, a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr szank
cionálja azokat — a fejlődést egyoldalúan befolyásolják és a magyar 
taniigy terén észlelhető á ta lakulást  úgyszólván stabilizálják, mielőtt 
ez az átalakulás természetes úton befejeződött volna.

Ez az egyik. A  másik pedig az, hogy éppen a mostani rohamos 
fejlődés, a nézetek és felfogások gyors változása folytán az evolúció 
elején vagy folyamán született tanteirv nem tekinthető hosszabb időn 
keresztül zsinórmértéknek és a tanterv m ár tú lhaladott  álláspontot 
képvisel, ill. elavul, mielőtt a tanítóság jóformán megértette volna.

Ez különben a sorsa mindazon alkotásoknak, melyek azok né l
kül jöttek létre, akiknek szólnak. Hogy körülbelül ott ta rtunk már, 
arra példa a tantervnek a nyelvi magyarázatokról szóló része, mely 
semmiképen nem egyezik a magyar közoktatásügy egyik vezéralakjá
nak D r ó z d y  Gyulának a budapesti pedagógiai szemináriumokban 
most kifejtett álláspontjával. Pé lda  rá az a körülmény is, hogy ke
véssel a tanterv kibocsátása után a minisztérium a tanulók osztályon
kénti átlagszámát 65-ben állapította  meg, melynek következtében 
egyik-másik osztályban 70— 80 gyerek is lehet. Ilyen iskolákban az
tán hogyan tanítson a tanító az új tanterv  szerint? Vagy hogyan a la 
kítsa át a tanító iskoláját munkaiskolára  ott, ahol nincs tankönyv, 
nincs tanterv, nincs iskolakert, nincs munkahelyiség stb.?

Szerény véleményem szerint először rendezett  iskolai viszonyok
ra, egy a munkaiskola szelleme által áthatott  tanítói karra, a tan 
kötelezettség k iterjesztésére és sok-sek, az ország legkülönfélébb is
koláiban szerzett tapasz ta la tra  van szükség, azután jöhet az új tan 
terv.

És ha ismét eljön a tantervrevizió ideje, ne tolják félre a tanító
ságot. Lebegjen szemük előtt mindazoknak, akiknek ebbe beleszóld-
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suk van, az első nagy közoktatásügyi miniszternek, báró E ö t v ö s  
József példája, aki nemcsak a külföldön elért eredményeket vette 
tekintetbe, hanem a hazai tanítóság kívánságait is.

Mi dunántúliak —  és elsősorban mi soproni tanítók — legyünk 
büszkék elődeinkre, mert azok voltak azon úttörők, akik már 1848- 
ban az első pedagógiai kongresszus előkészítése és összehívása által 
megteremtették azt a légkört, amely lehetővé tette a haza újjászüle
tésével együtt a magyar tanügy újjászületését is.

Graf Samu.

A német idealizmus pedagógiája.
Irta: dr. Szelényi Ödön.

(Vége.)

Úgy látszik azonban, hogy egyet közülök, Schopenhauert, a pesz- 
szimista gondolkodót mégsem lehet ídeálistának minősíteni? h iszen 
a világkormányzó ész helyébe ő néha a vak akarat, társai ideáliszti- 
kus optimizuusa helyébe pedig merev pesszimizmus lép. Ezzel szem
ben először is a rra  utalhatunk, hogy az akara t maga is szellemi va
lami, bár szelleminek irracionális része; azután pedig Schopenhauer 
távol áll attól, hogy az egoizmus és utilizmus zászlaját lobogtassa. 
Ellenkezőleg, ő a leghatározottabban szakít azzal az iránnyal, mely 
az életben a könnyed gyönyöröket hajhássza és vele szemben a szen
vedésben látván az élet főtartalmát, e szenvedés férfias elviselésére 
hív fel. Nem elpuhult, önelégült kéjenc lebeg előtte ideálul, hanem 
heroikus természet, mely az élet álértékeitől heves küzdelem árán 
szabadulni tud; amint ezt a filozófus (tudós), művész és szentről r a j 
zolt eszményképe bizonyítja. Ezek alapján tehát ő is az ídeálizmus 
zászlóvivői közé sorozható, bár ideálizmusa inkább negativ ideáliz
mus. És hozzátehetjük, hogy az ő pesszimizmusa pedagógiai szem
pontból. Ha túlzásait lenyessük, éppenséggel nem megvetendő ne- 
,velő tényező. Hogy hiba volna az életet a gyermek előtt merően 
rózsás színben feltűntetni, hanem bizony rá kell mutatni olykor-oly
kor az árnyoldalára  is. A rra  is rá  kell nevelni, hogy az igazi é r té 
keket meg tud ja  különböztetni a látszólagos értékektől és hogy ko
runk rengeteg hamis jelszava előtt ne hódoljon meg vakon.

A német ideálisták pedagógiájának második jellemző vonása az 
individualizmus és szocializmus problémáival való viaskodás. Az 
egoisztikus subjektivizmust mindnyájan legyőzték, azok is, akik a 
racionalizmusból indultak ki mint Kant, meg azok is, akik a rom an
tika hatását érezték meg személyökön (Fichte, Schelling, Schleier
macher, Schopenhauer). De még mindig fönnmaradt a nehéz ké r
dés: mi előbbre való, az individuum vagy a közösség (állam)? Kant 
még az első irány felé hajlik, de követői mind jobban a másik felé 
fordulnak és leghatározottabban, de egyben legegyoldalubban Fichte 
hirdeti az egyén teljes beolvadását a közjót képviselő államba. Leg
többen azonban megegyezést keresnek a két tényező között, még pe-
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dig clyforínán, hogy az egyént oly tulajdonságokkal ruházzák fel, 
melyek folytán önként meghódol egyes akara tával az általános aka
rat előtt, vagy pedig az állam fogalmát olyformán mélyítik és szel
lemi-etikai tarta lom m al megtöltik, hogy az ne kívánja az egyéni sa 
játosságok feláldozását. így fejlődik ki az egyéni szabadság és az 
államhatalom sajátos, specifikusan német fogalma, melyet más népek 
persze méltányolni alig tudnak. A  megegyezés eredménye: ,,akart  
fegyelem“, vagyis egyfelől teljesen szabad személyes önképzés, m ás
felől önkéntes odaadás a köz iránt, illetőleg Tröltsch Ernő berlini 
egyetemi tanár  szavaival: ,.organizált népegység, alapulva az egyes
nek kötelességszerű, de egyben kritikai odaadására  az egész iránt és 
helyesbítve a szabad szellemi képzés individualitása és önállósága á l
tal, legrövidebben: állami szocializmus egybekapcsolva nevelési indi
vidualizmussal.“

Valamint a nevelés szellemét és annak célját ideálisztikus motí
vumok határozzák meg gondolkodóinknál, úgy ezeké a döntő súly a 
nevelés eszközeinek kiszemelésénél is. Filozófia és görög humanitás 
a jelszó! Az első a tudományok királynéja, bár ezt az igényét sok
szor csúfondárosan megtagadják tőle. De mindenesetre a teljesen 
tecrétikus önzetlen, a tudományos törekvést legtisztábban megteste
sítő diszciplína, mely nélkül élet és világ káoszra bomlik szét a sze
műnk előtt és a singularis ismeretek rengeteg labirintusában nem tu 
dunk eligazcdni. Hiába csúfolják ,.fogalmi költészet‘ -nek, ha nem 
akarunk az élet szétszóró dolgai között elmerülni, hanem világos és 
határozott öntudatta l végighaladni az életen, nélküle el nem lehetünk;

A másik főstudium a görög irodalom, a hellén kultúra, mely 
maga is tele van ideálisztikus indítékokkal. Vagy hivatkozzunk-e 
Sckrates és Platon harcára  a szofisták nyers szubjektivizmusa ellen; 
az á llamnak etikai felfogására az utóbbinál és Aristotelesnél, P inda- 
rcs l írá jának és a görög drám a gazdag vallásos-erkölcsi ta r ta lm ára?  
Az egyes gondolkodók, bármily távol állanak egymástól, mind a lá 
írják Schopenhauer azt a szavát, hogy a szellemnek nincs nagyobb 
üdülése, mint a régi klasszikusok olvasása. Ez az erős újhumanizmus 
mily elválasztó vonás az angol Spencer és Baintól, kik a klasszikus 
nyelvek ellenében a term észettudom ányokat propagálják!

A  bem utatott gondolkodók pedagógiai nézetei tehát hozzáíllenek 
az ő filozófiai irányukhoz: az ideálízmus körében mozognak mind, 
nemcsak Fichtet, Schellinget, Hegelt, de ide kell számítanunk azo
kat is, akik, mint Herbart, Fries, Schopenhauer, tudatos ellentétbe 
helyezkedtek a legtöbbször emlegetett három ídeálístával: Fichte-, 
Schelling- és Hegellel.

Jö t t  idő, amikor ez az ideálizmus elhalványult. A  német nép is 
a valóság felé fordult: politikussá, praktikussá lett és megkezdődött 
a „pozitív“ korszak, midőn az irodalomban jelentkezett az ellenzék 
a régi ideálízmussal szemben. De ez az áram lat nem tarto tt  soká. F e l 
hangzott a jelszó „vissza K an thoz“ és azóta az ideálizmus állandóan 
érvényben volt a német filozófiában. H a egyik zászlóvivője kidőlt, lo
bogóját oda ad ta  u tódjának, hogy az ú jra  fennen lobogtassa. A  jelen 
szomorú viszonyai között is a „bensőség“ népe bizonyára ismét ma-
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gába fog szállani és számot vetve a jelennel és jövővel, nem fogja 
m agát sivár nihilizmusnak átadni, hanem erőt merítve nagy m ú lt já 
ból megerősödve abban a hitben, hogy a német kérdésben, annak ami 
szent és magasztos, győzelemre kell jutnia előbb-utóbb, Ideáliszti- 
kus filozófiája pedig ebben most is egyik erőforrása lesz, mert oly 
tőkét képvisel, mely dacol a változó idők minden felszínre kerülő 
áram latával.  Oly tradíció ez, melytől a német nemzet elmem szakad
hat, ha teljesíteni akarja azokat az erkölcsi feladatokat, melyek a 
népek közösségében reá várnak.

Tanítóbarát — tanügy barát.
Tanítóbarát-e  a tanügynek barátja , egy kérdés, mely felett é rde

mes gondolkodni. Ha a kérdés így adódott volna fel: tanügybarát-e 
az, aki ba rá t ja  a tanítónak, akkcr úgy felelhetnénk rá; nem feltétlen 
szükséges, hogy valaki ebben az esetben szeresse az oktatás ügyet. 
Legfeljebb az emberen keresztül belepillant a hivatásába is, s egyes 
dolgokat megkedvelhet belőle.

A  tanügynek a ba rá t ja  azonban kell, hegy tanítóbarát is legyen. 
Ezt a címet „ tanügybará t,“ nem lehet meggondolatlanul adni valaki
nek, ezt a jellemkokárdát nem lehet odatüzní a tanügyi mokánybercik 
mellére.

Aki bará tjáu l szegődik a tanügynek, az elválaszthatatlan egység
nek tud ja  a tanítást  a tanítóval. A  kettő külön nem lehet, mint ahogy 
a falevél nem lehet meg a fatörzs nélkül, vagy az élet levegő nélkül. 
A  tanügynek igazi bará t ja  tudja, hegy a tanítás holt test, melybe az 
élet lelkét a tanító leheli az ő hivatottságával.

Ebből következik, hogy a tanügy a tanítón keresztül válik é rté
kesebbé. Az a rany  a tűzön tisztul meg. Vájjon volna-e értéke az 
aranynak, ha tűz nem lenne a világon?

Én nem is akarom a részleteiben taglalni ezt a kérdést, nem is 
akarom azt, hogy ,,csak“ a tanítót szeressék, de hogy szeressék a ta 
nítót is.

Szeressék különösen azok, akik jogosnak ta r tják  a maguk szá
mára a ,,tanügybará t“ díszítő jelzőt.

Ebben a csonka országban annyi sok talmi tanügybarát van, azért 
nem tudjuk megtalálni önmagunkat. Ha izzadság cseppjeinket oly 
magasra tudják  „értékelni“, értékeljék egyéniségünket is a szeretet 
egységeivel.

Értékeljék úgy, mint a hajdúszovátiak, akik néhai M akláry Papp 
Mór nevezetű református rektor tanítójuknak szobrot állítanak, hogy 
ércbe formálják a maguk értékét.

Szerezzenek örömöt a tanítónak, kinek minden igyekezete az, 
hogy a világiak rá ta lá ljanak  az örömökre.

Minden idők nagy embere Nagy Sándor megbecsülte tanítóját, 
— Anaximenest —• s azon volt, hogy örömöt szerezzen neki. Egyszer 
kérésére megkegyelmezett egy fellázadt városnak e szavakkal:
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„A bosszúról lemondok, mert tudom, hogy cselekedetem öröm
mel tölti el jó tanítóm szívét.“

A  tanügynek csak az lehet barátja , ki ba rá t ja  a tanítónak is.
Páter Jenő.

Vallástanítás a munkaiskolában.
Előadta : KhQn János a kerületi tanítóegyesület soproni gyűlésén.

Az Am erikában feltalált  és az európai kontinensre átte lepíte tt  
munkaiskola nálunk is terjedőben van, te rjedését előmozdítja az új 
tanterv  és annak végrehajtása.

K erschensteiner német pedagógus és tanügyi író megtanít ben
nünket arra, hogy mit értsünk a munkaiskola elnevezés alatt. Nem 
a kézügyesség iskoláját, amelyben a gyermek egész nap fúr, farag, 
hanem amelyben tudásvágyának felhasználásával feldolgozza az an y a
got. ,A munkaiskola tehát a szellemi munka iskolája, ahol pszicholó
giai módszerekkel és a művészi formákkal a gyermek lelkében szuny- 
nyadó teremtő erőket hozunk működésbe, amelyek öntevékenységre 
késztetik. Az életbe kikerülve ilyen tanuló nem lesz szolgalélek, sem 
segédmunkás, hanem önálló, teremtő, a folytonos tökéletesedést ke
reső ember.

A  nálunk elterjedt új szellem már a reá ltárgyakat áthatotta, de 
a vallástanításnál még sok tekintetben a régi sablonnál tartunk, pe
dig kívánatos, sőt szükséges volna ezen a téren is a fejlődés. Milyen 
módon történjék meg az első lépés a vallástanítás megreformálásá
hoz, a rra  németországi kar társunk  ú tm uta tása  szolgáljon irányul.

Általános elv, tehát a vallási anyagra .is vonatkozik, hogy azt 
ne kezeljük kész tantárgyként, mert a kész tárgy közlésénél nem. 
nyilvánul meg az az örömérzet, amely minden tanulásnak az alapja. 
Ehhez járulna még a régi iskola nyomasztó légköre, a leckefelmon
dással járó félelemérzet stb.

A  régi iskola a vallástanítás általános céljául főbb vallási fogal
mak és valláserkölcsi igazságok megismerését és elsajátítását tűzi ki 
a tanulság levonásának felhasználásával. Eszközül felhasználja a bib
liai történeteket.

A  munkaiskola, ezeket megtartva, első helyre teszi igazi hitélet 
keltését  és annak ápolását, ennek kapcsán vallásos nevelést. Esz
közül a bibliai történeteken  kívül a személyes élményeket teszi első 
helyre. S mondhatnám, ebben kulminál a munkaiskola prcgrammja.

Hitet csak egy igazán hívő lélek kelthet másban, mert a hitben 
oly vitális erő lakozik, amely képes új hit ébresztésére. A lakoskodás
sal, tettetéssel erre senki sem képes. A  hívő tanító lelkének virágait 
osztogatja szét gyermekei között s ez a lélekajándékczás teszi őt e l 
hivatottá  a va llástanításra , ez teszi őt mesterré a biblia szószerinti 
értelmében.

Nem könnyű feladat, de ha sikerült hitet kelteni gyermekeink
ben, akkor annak ápolásáról is kell gondoskodnunk. Amint a kertész
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a tavasz melegétől életre hivott pa lán tá t gondozza, úgy ápoljuk mi 
is a hit zsenge palántáját, hogy az hatalm as fává nőjjön, mint arra  
Krisztus urunk megtanít a mustármagról szóló példázatban. S ez 
történik a vallásos neveléssel. Ennek főkelléke pedig a megbecsülés, 
annak ismét négy faja, A  tanító becsülje meg a gyermeket, abban 
Isten teremtményét, ebből adódik az a kölcsönösség, hogy a gyer
mek is megbecsüli tanítóját. így köztük oly benső kapcsolat támad, 
mely a jó ügynek csak előnyére: válhat. Becsülje meg a tanító az 
anyagot is. Legyen az előtte szent és készüljön el lelkiismeretesen. 
Végül becsülje meg a tanító önmagát, elhivatottságát és úgy mások is 
megbecsülik őt.

Ezután a tanítónak módszertani eszközökről kell gondoskodnia, 
amik segítségére lesznek a vallásos nevelésben. A példaadáson kívül 
első hely illeti meg a gyermek élményeit. Ha pl. Isten megsegítő sze- 
retetéről tanulunk, kérdezzük meg, érezte-e már és milyen formá
ban? A  gyermekek elmondják, hogy nagy betegségükben ők, vagy 
szüleik Istenhez fordultak és íme, meggyógyultak. Ire a bibliai tö r
ténetekből is merítsünk rögtön alkalmas példát, így kapcsoljuk a 
kettőt egybe, s férkőzzünk a gyermek szívéhez.

A  történetek elmondásánál tanuljunk az anyáktól. Az ő anyai 
ösztönük fölér egy pedagóguséval. Nem elegendő a könyv szövegét 
elmondani, hanem átérezve, művészi módon, ha kell, meseszerűen 
mondjuk el azt, a főcélt tartva szem előtt. M ert mi fontosabb, valódi 
keresztény hit-e, avagy az, hegy a gyermek elrecitálja a bibliai szö
veget? Beszédünkből kiérezhető legyen az ístenfélelem, a szeretet 
és megbocsátás.

A  modern vallástanítás azonban nem állhat meg pusztán az é r 
zelmi momentumoknál, mert az érzelmet a gondolat követi, s a gon
dolatot magában foglalja az anyag. Feladatunk, ily módon az anya
got pedagógiai művészettel tapasztalati  térre vinni. Segédeszközül 
szolgálnak a történeti alakok. I t t  felmerült a kérdés, miképen á llít
hatom Jézus t  a tanítás középpontjába. Nem elég elmondani csodáit, 
tanításait, hanem mély hittel, meggyőző erővel, megkülönböztetett 
tisztelettel kell róla beszélnem, aki a szeretetet prédikálta.

Dram atizáltatnunk is kell, de csak egyes epizódokat, ne az egész 
történetet. Tartsuk meg azonban mindvégig komolyságunkat.

A káté tan ítására  ugyanaz áll, mint a bibliai történeteknél. 
Mégis akad érthetetlen rész a káté szövegében is. Nem baj, ha a 
gyermek nem érti, de. kell, hegy érezze annak fontosságát.

Azt mondja Otto Eberhardt:

Kannst du den Sinn, den diese Worte führen,
Mit deiner Kinderseele nicht verstehen,
So soll es wie ein Schauer dich berühren 
Und wie ein Pulsschlag in dein Leben gehen.

Rázzuk fel a gyermeket játékos világából, véssük mélyen szívébe 
és leikébe a vallást, hogy m aradandó nyomokat hagyjon és vallásos 
életre, tettekre késztesse őt.
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A szemléltetés és átérzés együttes felhasználása következőképen 
is történhetik: Krisztus szenvedéseinek a tanításánál tegyük a gyer
mek elé a töviskcronás Krisztus képét. Beszéljük meg apróra  azt, 
azután  énekeljük el azt a gyönyörű éneket: ,,Ó fő vérző sebekkel . .

Ezzel előadásomat befejezem, csak még azt a szerény óhajt k a p 
csolom hozzá, vajha az iskolavizsgáló bizottságok is ilyen szempont
ból birálnák el a tanító munkáját!

Egyesületi élet.
Jegyzőkönyv  a Dunántúli Ágostéi Hilu. Evang. Tanítóegyesület

nek  1930. évi október hó 16-án Sopronban megtartott közgyűléséről.
A  Dunántűl evangélikus tanítóságának száznál több tagja gyűlt 

össze az ősi városban, hogy egyrészt komoly, szakszerű munkában 
megtárgyalják egy év fontosabb eseményeit, másrészt, hogy részt- 
vegyenek az ágostai hitvallás 400 éves emlékére rendezett hatalmas, 
lélekemelő ünnepségeken, hegy így hitükben is megerősödve, új gon
dolatok, friss eszmék nemes fegyverével, hivatásukhoz méltó, férfias 
elszántsággal harccljk  tovább az élet folyton nehezedő küzdelmeit.

A  közgyűlés október hó 16-án, reggel 9 órakor kezdődött az 
evang. népiskola dísztermében.

Je len  vannak: Krug Lajos, elnök, Sopron; Amminger Kálmán, 
Sopron; Asbóth László, Magyargencs; B erta lan  Sándor, Kemenesma- 
gasi; Balogh István, Külsővat; Benedek Vince, Győr; Berecz Gábor, 
Beled; Bősze Lajos, Uraiújfalu; Bakody Elemér, Kisfalud; Buti Sán
dor, Vásárosújfalu; Csizmadia Ferenc, Kisbaráthegy; Csoknyay János, 
Marcalgergelyi; Czuppon Béla, Bük; Dahner Ilona, Sopron; Damm 
György, Gérce; Egész Margit, Sopron; vitéz Felkay Sándor, Ágfalva; 
Feiler Rezső, H arka; Fazekas Gyula, Beled; Fodor Lajos, Magyar- 
keresztúr; Frühw irth  Margit, Felki Irén, Sopron; Gaál Sándor, Alsó- 
mesteri; Gats Sándor, Sopron; Gecsényi Lajos, Szilsárkány; Glatz 
Lajos, Rábaszentandrás; Gősv Ferenc, Kemenesmihályfa; Graf Samu, 
Sopron; Griszhaber E. Henrik, Majos; Guhr Jakab, Sopronbánfalva; 
Grcsz Aranka, Ágfalva; Gottschling Károly, Sopron; Hajas Dénes, 
Csönge; Halász János, Nemesleányfalu; Horváth Imre, Szakony; 
Horváth János, Vadosfa; Hetyei Pál, Nemesládony; He.rczeg Károly, 
Sárvár; Hoffmann Károly, Kapcsszekcsö; K áldy József, Veszprém- 
varsány; Kathó Ilona, Sopronbánfalva; K árpáti  Sándor, Sopron; 
Kisfaludy Károly, Bük; Kovács Sándcr, Felsődörgicse; Kastner Samu, 
Sopron; Koczor Ferenc, Kru tz ler  János, Balf; Kindler Mihály, Sop
ron; Kovácsícs Jenő, Porládcny; Lagler József, Sopron; id. és ifj. 
Ludván Sándcr, Nagysimonyi; Mesterházy Károly, Németi; vitéz 
M agyar János, Nemesszalók; Mühl Alfréd, Sopron; Nits István, Ke- 
meneshőgyész; Németh Lajos, Szergény; Németh Kálmán, Rígács; 
Nemes István, Sopronbánfalva; Neubauer János, Sopron; Neubauer 
Elly, Sopronbánfalva; Németh János, Répceszemere; Nagy Lajos, Al- 
sószopor; Nagy Kálmán, Nagygeresd; Nagy Dénes, Edve; Nagy



Sámuel, Rábabogyoszló; Nánik Péter, Mihályi; Németh István, Por- 
rog; Nitschinger János, Pápa; Niederland Vilmos, Győr; Orbán K á 
roly, Kőszeg; Pálfy  Mihály, Beled; Polster Rezső, Sopron; Patyi Sán
dor, Sobor; P urth  Gyula, Ágfalva; Szórády Dénes, Celldömölk; Szíj 
Ella, Sopron; Schermann Berta, Soprcnbánfalva; Szabó László, Nagy- 
simonyi; Somogyi Béla, Körmend; Szabó Jenő, Celldömölk; Szilágyi 
Lajos, Kisbabot; Széles Gyula, Kőszegdoroszló; Szabó Rezső, Csönge; 
Szabó A ladár, Nagysimcnyi; Ruch Erzsébet, Sopronbánfalva; Tompa 
Géza, Sopron; Tasch Pál, Ágfalva; Tiefbrunner Ernő, Sopronbánfalva; 
Tóth Ernő, Nemeskér; T röstner Janka, Sopronbánfalva; Unger József, 
Magyargencs; Vincze Lajos, Szergény; Vida Ferenc, Balf; W allentin 
Sámuel, Scprcn; Ziermann Márta, Sopron.

Azonkívül megjelentek a közgyűlésen a helybeli tanító és tanító
képző intézetek ötödik évfolyambeli növendékei.

A  tulajdcnképeni tárgyscrozat előtt az elnök szép szavakkal kö
szöntötte a közgyűlésen megjelent illusztris vendégeket: elsősorban 
a tanítóság osztatlan szeretetének és őszinte ragaszkodásának to lm á
csolásával üdvözölte főtiszt, és mélt. D. Kapi Béla püspök urat; a t a 
nítóság tiszteletének és nagyrabecsülésének meleg szavaival üdvözölte 
Mesterházy Ernő dr. egyhker, felügyelőt, Töpler Kálmán dr. körmi őt. 
egyházközs. felügyelőt, Ajkay Béla dr. kormfőt. egyházker. főjegy
zőt, Hanzmann Károly és Vidos népiskolai bizottsági elnököket, Strá- 
ner Gyula dr. egészségügyi főtanácsost, kiknek társaságában megje
lentek még: Ziermann Lajos kormányfőt, lelkész, Zcngor Béla és 
Müller Róbert főesperesek, Kiss Samu nagybaráthegyi lelkész, Hollós 
János líceumi igazgató, Hamar Gyula tanítóképezdei igazgató, Ihász 
Ferenc, vitéz Lenky és Rczscndai Károly tanítóképezdei tanárok, 
Bründl Károly kir. segédtanfelügyelő, Ezsöl Fábián tanfelügy. tö d 
nek, Bognár Károly és Matteidesz István gyakorlóiskolai vezető ta 
nárok; majd szívből jövő, klasszikus szép beszédben üdvözölte német 
nyelven D. R e n d t o r f f  Ferenc dr. titkos tanácsos, lipcsei egyetemi 
tanárt,  aki mint a németországi Gusztáv Adolf-Egyesületnek elnöke 
jelent meg az ágostai hitvallás 400 éves emlékére rendezett ünne
pünkön.

Rendtorff dr, válaszában a magyarországi evangélikus tanítók 
hazafias és vallásos munkája felett legnagyobb elismerését fejezte ki. 
Őszinte örömének adott kifejezést afelett, hegy nálunk a templom és 
iskola oly szép, békés egyetértésben végzik a hazafias és vallásos 
nevelés nehéz munkáját, E tekintetben különösen dicséretre méltó 
munkát végeznek a nemzetiségi vidékeken működő tanítók, akik az 
Isten szeretete mellett beleoltják az ifjúság szívébe a haza iránti 
hűséget is. Isten á ldását kérte a magyar tanítók magasztos munkájára.

Ezután a soproni felső egyházmegyei tanítók énekkara az ün
nepelt vendég tiszteletére elénekelte a „Kék ne felejts. . . “ című örök
szép népdalt  és Brahms világhírű német ,,Bölcsődal“-át, amit a ven
dégek is örömmel hallgattak és őszinte tetszéssel honorállak.

Miután még K a p i  Béla püspök búcsúzóul pár meleg szóval meg
köszönte az üdvözlést, a vendégek eltávoztak.



1. Ezek után K r u g  Lajos elnök gyönyörűen felépített, valóban 
lélekemelő és igazi evangélikus öntudatot árasztó elnöki megnyitójá
ban megemlékezett az ágostai hitvallás 400 éves múltjáról, nemes 
példaként állítván dicső őseinket úgy a hazához való hűség, va la 
mint vallásukhoz való tán torítha ta tlan  ragaszkodás tekintetében a 
mai kor fiai elé.

2. Ezzel a közgyűlést megnyitja, a jegyzőkönyv hitelesítésére fel
kérte Benedek Vince és Polster Rezső kartásakat.

3. A testvéri fogadalom megújításával a világháborúban hősi halált 
halt kar társak  iránt érzett kegyelet lerovása után az elnök felolvasta 
az év fontosabb mozzanatait magában foglaló, nagy gonddal és kö
rültekintéssel összeállított évi jelentését, melyet — mint a tanítóság 
mai érzelmeinek és gondolkodásának hű tolmácsát —- nagy figyelem
mel hallgatott és jegyzőkönyvben is megörökített köszönettel hono
rált a közgyűlés.

Az Üdülőházzal kapcsolatos kölcsönnek megszerzéséért a köz
gyűlés az egyházkerület emelkedett gondolkodású és nemeslelkű ve
zetőségének, valamint Krug Lajos elnöknek szívből fakadó, hálás kö
szönetét mond.

4. G r a f  Samu soproni igazgató-tanító felolvasta „Aggasztó je
lenségek közoktatásügyünk te rén “ című munkáját.

A rendkívül értékes és mindnyájunk által csak helyeselhető é r 
vekkel megindokolt felolvasásért a közgyűlés jegyzőkönyvi köszöne
tét mond. i

5. G r i e s z h a b e r  E, Henrik felolvasta „Fogalmazás, írás és 
o lvasm ánytárgyaíás“ című munkáját.

A nagy készültséggel és egyéni tapasztala tokkal értékesített 
munkát a közgyűlés köztetszésseí fogadta és köszönetét jegyzőköny
vileg is kifejezte.

6. K h ü n  János igazán szép, lélekbemarkoló, gondolatokban gaz
dag, szabad előadást ta r to t t  „A vallási tárgyak tanításánál a lkalm a
zandó új m ódszerről“, amit a közgyűlés tagjai áhitatos figyelemmel 
hallgattak és a jegyzőkönyvben is kifejezett köszönettel jutalmaztak,

7. Ezen pont u tán  az elnök félórai szünetet adott, mely idő ala tt  
az érdeklődő ka r tá rsak  megtekintették a soproni evang. népiskola 
tanügyi kiállítását.

Szünet után a Felső Soproni Egyházmegyei Tanítóegyesület ének
kara  elénekelte F a rkas  N ándor „ Im a“ című, gyönyörű irredenta  kó
rusát.

Ezután az elnök a gazdag, csinos és mintaszerűen összeállított 
kiállítás fáradságos megrendezéséért a soproni evang. népiskola ta 
nítótestületének a közgyűlés elismerését és hálás köszönetét tolmá- '  
csolta.

8. N i e d e r l a n d  Vilmos, az egyesület új pénztárosa, az 1930. 
évről a következő zárszám adást terjeszti a közgyűlés elé: Bevétel 
720'18 P, k iadás 468'32 P, m aradék  25L86 P. Az egyesület össz
vagyona 333'61 P.

325'
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Ezzel kapcsolatban pénztáros a következő előterjesztéseket teszí:
a) Nyisson az egyházkerületi tanítóegyesület póstatakarék csekk

számlát.
b) Utasítsa a kerületi közgyűlés az egyházmegyei tanítóegyesü

letek elnökeit, hogy egyesületeik taglétszámát, valamint a minden
kori pénztáros pontos címét a kerületi pénztárosnak jelentsék be,

A  közgyűlés a fenti zárszámadást, valamint az előterjesztéseket 
helyeslőleg elfogadja s a pénztárosnak fáradozásáért hálás köszöne
tét mond.

9. E i s e l e  Frigyes ideiglenesen megbízott számvizsgáló a pénz
tári naplókat átvizsgálva, a pénzkezelést teljesen rendben találta, en
nek alapján javaslatára  a közgyűlés pénztárosnak a felmentvényt 
megadja. A  számvizsgáló jelentésében foglalt előterjesztésekre a köz
gyűlés határozatilag kimondja, hogy:

a) A  Péterfy-alapot, mely jelenleg 44'38 P, évenként 20, azaz 
húsz pengővel növeli.

b) A  Segélyalap című betétkönyvet megszünteti s a benne lévő 
56 fillért az egyesület vagyonához csatolja,

c) Két számvizsgálót választ.
10. A  fenti indítvány alapján a közgyűlés számvizsgálókul Eisele 

Frigyes soproni és Bayer János bonyhádi kar tá rsaka t  választotta meg,
11. Vitéz M a g y a r  István nemesszalóki tanító felolvasta a maga 

és kántortanító  kartársa inak  szomorú anyagi helyzete felett érzett 
kétségbeesésnek és a szív mélyéből feltörő jogos elkeseredésnek hang
ján megirt panaszait és már a következményekkel sem számoló, in
dulatos indítványát.

Több tag mérséklő, de szintén önérzetes hozzászólása után az 
elnök javaslatára a közgyűlés az indítványt nem fogadta el, de úgy 
határozott, hogy szaklapokban, valamint a napilapokban való leköz- 
léssel felhívjuk a nagyközönség és az illetékes kormányzati szervek 
figyelmét a kántortanítók, valamint a terményjárandóságot élvező 
tanítók ta r tha ta t lan  sorsára, elnök pedig az egyházkerület gyűlésén 
Magyar István előterjesztését bemutatja és felkéri az illetékes körö
ket gyors interveniálásra,

12. Az elnök a soproni felső egyházmegye tanítóinak a szépen 
előadott énekszámokért a közgyűlés köszönetét tolmácsolta.

13. B e n e d e k  Vince a közgyűlés szakszerű és tapintatos ve
zetéséért az elnöknek a közgyűlés elismerését és hálás köszönetét 
fejezi ki. A  közgyűlés tagjai tüntető ovációban részesítik az elnököt.

Több tárgy nem lévén, az elnök megköszöni a tagok oly szép 
számban való megjelenését, a közgyűlést a magyar ,,Hiszek egy“ el- 
éneklésével bezárja.

K, m, f,
Krug La\os, elnök. Kiss Jó zse f , jegyző.

Hitelesítjük: B enedek Vince, Polster Rezső.

*  j



Lélekemelő kettős ünnepély Szegeden.  A  lélekszámban kicsi, de 
áldozatkészségben nagy szegedi evangélikus egyházközség október hó 
12-én fényes keretek között avatta  fel gyönyörű, kéttantermes iskolá
ját és ugyanezen alkalommal búcsúzott el 40 évig becsülettel szolgált 
kiváló munkásától: O r s z á g h  József igazgató-tanítótól. A  kettős 
ünnepély templomi istentisztelettel kezdődött, amelynek végeztével 
az ünneplő közönség átvonult az iskola kettős tantermébe, ahol a 
Szegediekre nézve feleljthetetlen kettős ünnepély lejátszódott. Az 
,,Erős vár a mi Is tenünk“ eléneklése után imádkozott A s b ó t h  
Gyula tábori lelkész, melynek végeztével elnöki megnyitót mondott: 
K i s s  Ferenc kormányfőtanácsos, egyházi felügyelő; megnyitó beszé
dében megemlékezett az egyházközség és Szeged város tá rsad a lm á
nak osztatlan szeretetét és tiszteletét élvező, 40 éves becsületes és 
kiváló munka után nyugalomba vonuló igazgató-tanítójának: Országh 
József hervadhata tlan  érdemeiről, kérve a búcsúzó kartársunkat, hogy 
továbbra is legyen közegyházunknak hűséges támogatója. Majd 
S a g u 1 y János főesperes lendületes szavakkal felavatta és á tad ta  
rendelte tésének az új iskolaépületet és ezzel kapcsolatosan melegen 
üdvözölte a csanád— csongrádi esperesség nevében a nyugalomba vo
nuló kartársunkat. —  K u t a s  Kálm án helyi lelkész meleg szavakkal 
búcsúztatta  a nyugdíjba vonuló tanítót, átnyújtotta  neki a kultusz
miniszter kitüntető elismerését, majd az egyházközség ezüst tölgy
koszorúját, aranyozott átkötő szalagjába ez volt vésve: „Országh J ó 
zsefnek örök hálája jeléül a szegedi evang. egyházközség“. Majd á t 
nyújtotta a volt tanítványok ajándékát, egy remek aranyórát lánccal, 
amelyben hasonló bevésés van. —  P á l  f y  József dr, h. polgármester 
a város hatósága és tá rsadalm a nevében klasszikus beszédben üdvö
zölte a jubilánst. L a n t o s  Béla felügyelő-igazgató a szegedi tanító
ság nevében, S t ö t z e r  Frigyes hódmezővásárhelyi tanító, a bánya
kerületi evang. tanítóegyesület főtitkára, a bányakerületi tanítóegye
sület elnöksége és a csanád— csongrádi tanítóegyesület tagjainak ne 
vében üdvözölte kartársunkat.  T o n e 11 i Sándor dr. kereskedelmi 
és iparkam arai főtitkár a szülők nevében mondott gyönyörű beszé
det, melyben Országh kar tá rsunka t  a város egyik legnagyobb és leg
gazdagabb emberének aposztrofálta. — Schöck A délka  IV. osztályos 
leányka a mostani tanítványok nevében köszöntötte búcsúzó tanító 
bácsiját s egyben á tnyújtotta  a tanítványok ajándékát, egy remek 
csokrot és egy nagyon értékes ezüst cigarettatárcát. —- P a z á r 
László, a szegedi egyetemi Luther-Szövetség elnöke, az egyet. Luther- 
Szövetség nevében és végül az egyetemi és főiskolai hallgatók nevé
ben két főiskolai hölgyhallgató köszöntötte az ünnepelte t csokorral 
és két jubileumi költeménnyel, melyek közül az elsőt P azá r  László 
tanárjelölt, a másikat, mint az elsőnek átdolgozását Kutas Kálmán 
lelkész írta.

Délután 5 órakor a jubiláns tiszteletére templomi hangversenyt 
rendeztek  a szegedi zenekultúra  főreprezentánsai, K ö n i g  Pé te r  ze
nedéi igazgató és zeneszerző Országh József tiszteletére új opust írt 
„Változatok és fughetta“ címmel „Erős vár a mi Is tenünk“ témája 
fölött és ezen művét óriási sikerrel adta  elő orgonán. P e r é n y i Pál
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zenetanár hegedűn előadta Haendel: Adagio-ját F i c h t n e r  Sándor 
katonai zenefőigazgató és karnagy orgonakíséretével. Megható volt 
D a r v a s  Andor, kartársunk  volt növendékének: ,,Országh József
n ek “ című költeménye, amely Kutas Kálm án helyi lelkész gyönyörű 
előadásában jutott teljesen érvényre. Majd P e r é n y i  Pál zenetanár 
hegedűn előadta  Koessler: Pastorale-já t F i c h t n e r  Sándor katonai 
zenefőigazgató orgonakísérete mellett. A  hangverseny a ,,Himnusz“ - 
szal é r t  véget.

Este 6 órakor az új iskola kultúrterm ében 50 terítékes szeretet- 
vendégséget adott az evangélikus nőegylet a jubiláns tiszteletére, 
amely tánccal folytatódott és a legjobb hangulatban éjfélig tartott.

Stötzer Frigyes.
*

Kitüntetés. Szép kitüntetés érte Dolescháll Lajos bányeí lelkész, 
íőespercst. Évtizedes hazafias munkásságáért a TESz. érdem kereszt
jével lett kitüntetve, mit József Feienc  királyi herceg adott át.

Őszinte öröm tölti el szívünket, mert Dolescháll Lajost a tanítók 
őszinte, igaz bará t jának  ismerjük.

Tanítóbeiktatás Iharosberényben. Szeptember 21-én ik tatta  be 
az iharosberénvi gvülekezet újonnan választott tanítóját:  Németh  
Béla„ volt mencshelyi kántcrtanííót. A  beiktatást Káldy Józse f  le l
kész végezte, aki gyönyörűen felépített beszédjének középpontjába 
az egyház és nemzet építő munkát végző tanítót állította. Üdvözölte 
az új tanítót a presbitérium, megígérve támogatását, őszinte megbe
csülését, szeretetét. Az édesanyák is üdvözölték, kérvén arra, hogy 
az egyház veteményes kertjében a gyermeksereget gondos neveléssel 
és tanítással készítse elő az életre. Az ifjúsági egyesület alelnöke 
munkatársul hívta, kérte, hogy segítse egy táborba gyűjteni a serdülő 
ifjúságot, erősítse az ifjú lelkekben az ev, öntudatot, hazafias szelle
met. A  tanító  kollégák, majd az iskolás gyermekek üdvözölték még.

A  beiktatott tanító minden egyes üdvözlésre meghatódva vá la 
szolt, hangsúlyozva, hogy őt új állomásán az Istenbe vetett hit, hiva
tásszeretet, kötelességtudás vezérli, így munkája nem lehet e red
ménytelen.

*

Magyür István  kartársunkat, a győri egyházmegyei tanítóegye
sület kiváló elnökét súlyos csapás érte. Életének 4L, boldog házas
ságának 20. évében magához szólította hűséges éle ttársát az Úr! Igaz 
részvéttel osztozunk a porig alázott kedves kartárs  nagy fájdalmában.

*

A  Vasi Közép Evang. Egyházm. Tanítóegyesület pályatételei.
I. Elméleti munka: A  tanító nevelői befolyása a tanulók jellemének

kialakulására.
II. Gyakorlati tanítás: Fogalmazástanítás szabadon választott tá rgy

körből valamelyik felső osztályra (III.— VI. oszt.). Egy 
órai tanítási egység.
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Pályadíjak: I. díj 30— 30 P; második díj 20—20 P.
A  pályam unkák jól olvasható kézírással, vagy gépírással írva, 

jeligével ellátva és a szerző nevét tartalmazó, lezárt jeligés levél 
mellékelésével 1931. évi március hó 15-ig alulírott elnökhöz külden
dők. — A pályázatban csak az egyesület tagjai vehetnek részt.

Karner Frigyes,  egyes, elnök.

Üdülőházunkra befolyt ú jabbádom ányok  1930. január 1-től: K áldy  
József, Veszprémvarsány 10; diósgyőri egyház 25; konderosi tanító- 
testület 5; budapesti tanító testü let 80; Fodor Lajos, M agyarkeresztúr 
(Tolnay könyvei után) 5'76; Perényi Rezső, Aszód 20; Franklin- 
Társulat 1577 08; nagyszokolyi nőegylet 5; Flerceg Károly, Sárvár 
14; Radvánszky A lbert  báró, egyetemes felügyelő 100; Szever János, 
Aszód 43; Szever Pál, Aszód 43; debreceni iskola igazgatósága 10; 
H anák Erzsébet, Nyíradony 43; aszódi körlelkészség vizsgái gyűjté
séből Perényi Rezső, Aszód 25; Ihász Ferenc, Sopron 25 pengő. 
Összesen 1930. október hó 1-ig: 2030 pengő 84 fillér.

Cegléd, 1930. október hó 8.
Kiszely  János.

Az illetékes körök figyelmébe.
Hogy a terményfizetéses és kántorizáló tanítók siralmas helyzete 

milyen mélységes elkeseredést idézett elő s hegy mennyire sürgős a 
szinte kirobbanással fenyegető lelki feszültségnek levezetése, annak 
illusztrálására közöljük a Dunántúli Egyházkerületi Tanítóegyesület 
elé terjesztett alábbi beadványt:

Igen tisztelt Tanítóegyesület! Szolgatársaim!

Nagyon kérlek, ne tekintsétek bevezető szavaimat öndicsekvés
nek. Nem dicsekvés, alibit igazolni akarok akkor, amikor közéleti 
ténykedésemre mutatva, büszke önérzettel hivatkozom arra, hogy 
Magyarország kormányzója engem, aki a vérzivataros időkben ön
kéntes jelentkezéssel siettem oda, ahol a halál bő ara tás t  tartott, a 
harc téren  tanúsított m agatartásom ért vitézzé avatott. Nem szólam, 
nem üres frázis az én ajkamon az, amikor az iskola padjaiból reám 
tekintő gyermekseregnek, az iskolánkívüli ifjúságnak, a polgári lö
vészegyesület tagjainak szünet nélkül hirdetem: szeresd hazádat, sze
resd a fajtádat, légy kész minden percben, ha kell az életedet is fel
áldozni hazádért,  nemzetedért! Ismét hangsúlyozom, nem öndicsek
vésből mondom, de hangsúlyozottan kiemelem ezt azért, hogy a gyáva 
meghunyászkodásnak, a mindenekben megalázkodó gerinctelenségnek 
m ár előre befogjam a száját.

Magamon, illetve szolgatársaimon keresztül édeshazám jövőjé
ért  remeg a lelkem; a népnevelői hivatás, lehetetlenséggel határos
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meg nem becsüléséért. Végső elkeseredésemben egy olyan vészkiál
tást szeretnék hallatni, melyre felfigyel és jobb belátásra  tér min
denki, akinek módjában v a n ; súlyos helyzetünkön segítve, elhárítani 
a  veszedelmet, mely nemzetünk jövőjét még a jelennél is gyászosabbá 
tehetné.

M ert sarkígazság az, hogy az ifjúság a haza szebb jövőjének a 
letéteményese. S milyen az ifjúság? Amilyen a nevelője, a tanítója. 
Síró lélekkel kérdem, mit várunk attól a falusi magyar ifjúságtól, akit 
az a 6000 terményfizetéses és kántortanító  nevel, akiknek a búza tú l
értékelése stb. folytán már évek óta, de különösen az idén, már sze
mélyenként 800— 1000—1300 pengővel csökkent az amúgyis létmini
mumban megállapított törvényes fizetése, melyért még ingyen kán- 
torizální is köteles. Szabad jogállamban ilyen abszurdumnak éveken 
át léteznie? Nem a legnagyobb fokú elégületlenség magvait ültetgeti 
a felsőbbség a tanítói lelkekbe és ezeken keresztül az ifjúságba?

Vitéz Gömbös Gyula honvédelmi miniszter, mikor tá rcá já t  átvette, 
bölcs előrelátással a legfontosabb és legsürgősebb művének tekin
tette, a tisztek fizetésének rendezését, mondván: nem engedhetem, 
hogy nélkülözzenek, hogy nyomorogjanak, mert ezeknek feltétlenül 
megbízható, hazafias érzületére az országnak minden körülmények 
között szüksége van.

Tisztelettel kérdem: vájjon a 6000 terményfizetéses és kántori- 
záló tanító érzületérei nem-e még fokozottabb mértékben van szük
sége a hazának? Hiszen ezek az iskolánkívüli ifjúsággal együtt év- 
ről-évre legalább negyedmillió zsenge magyar pa lán tá t nevelnek! 
„Nincs fedezet. Szüntessen be a kultuszminiszter úr két egyetemet 
s lesz“ —  m ondja  a pénzügyminiszter. Mi folytathatnánk: eressze 
a Balaton vizébe a tihanyi halbiológia hüllőit, szüntesse be a csibor- 
patkoldát!  És még sck más egyebet is mondhatnánk! S tökéletesen 
igaza van a pénzügyminiszter úrnak.

Álmok világában él kultuszminiszterünk, aki dacára  koldus, 
megcsonkított és kifosztott voltunknak: hat —  alkot — gyarapít egye
temeket, Collegium Hungaricumokat, fogadalmi és más nevezetű tem p
lomokat, antik sírköveket vesz, fényes fedett uszodákat épít stb., stb., 
míndmegannyi boldogabb, gazdagabb jövőbe való szükségességet! De- 
hát mi kulturállam vagyunk, mondja őnagyméltósága! Azonban ké r
dem: méltó-e a kultuszminiszter úr által oly büszkén és sokat han 
goztatott ku lturállam  mivoltjához az,hogy 6000 terményfizetéses t a 
nítóját, ugyanennyi családfenntartó t s mellette többezer á r ta tlan  gyer
meket éheztessen, rongyokba öltöztessen, jövőjükben tönkretegyen, 
mert a terményfizetéses tanítói fizetés mai átlaga a szó leggyalázato
sabb értelemben nem jelent többet, mint éhbért. Illik-e, szabad-e ez 
elé az imént említett beruházásokat helyezni? Nemcsak hogy nem 
illik, de mindennél veszedelmesebb is! Mert sziklaszilárd hitem, hogy 
az a nemzedék, mely ezen végsőkig elkeserített tanító leikéből táp 
lálkozva nevelkedik majd fel, nem az egyetemeknek és Collegium 
Hungaricumoknak lesznek növendékei, hanem a börtönök gyászos la 
kói. Sokan azt hangoztatják, hogy a kultuszminiszter úr az utolsó év
tizedben többet alkotott, mint elődjei száz éven át. Igaz! De magas
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régiókban járván, nem vette észre a legkézenfekvőbb, legsürgősebb, 
legközvetlenebb bajt, veszedelmet. S ezzel megbocsáthatatlan nagyot 
tévedett, mert lesűlyesztette a nemzetnevelők ideális lelkületét az elé- 
gületlenség pocsolyájába. Megkonstruálta legművésziesebben a drága 
tetőszerkezetet, de emellett az épület alapjának megszilárdításáról 
megfeledkezett, i

Vagy tévedett volna Moltke, amikor azt állította, hogy Ném et
országot az ideális lelkületű német tanítók tették naggyá? Ideáliz
mus! Hát ilyen csoda is létezik még? M ert hát lehetett-e közülünk 
csak egy is olyan rendíthetetlen  ideálista, akiből a semmibevevés, a 
meg nem becsülés tömkelegé (búza túlértékelése, boléta, kántori, fi
zetési fokozatok, hadipótlék, arcképes igazolvány, kórházi ápolás 
stb., stb.) utolsó foszlányát is ki ne irtotta  volna ezen legszüksége
sebb tanítói lelki kincsnek? Nem létezik! Az utolsó bizonyára én 
voltam, akit ezelőtt 15— 16 évvel, amikor az életbe kikerültem, való
sággal abnormisnak ta rto ttak  nagyfokú ideálizmusomért. S ma: ki
engedném az utolsó csöpp véremet is, amelyben ennyi semmibevevés 
után az ideálizmusnak még csak a látszata is mutatkozna! Sir ben 
nem a lélek, ha a maholnap már középiskolába kerülő három gyer
mekemre téved tekintetem. Honnan? Miből?

Távozzék azért egyelőre a kultuszminiszter úr! Hangsúlyozom: 
egyelőre! M ert jöhet boldogabb idő, amikor nagystílű tevékenysége 
jövőt jelenthet, ma azonban, nagyon félő, hogy pusztulást. A  leg
nagyobb propagandát kell kifejteni, hogy a 6000 terményfizetéses és. 
kántortanító, nem lekicsinylésre méltó hatáskörében minden lehetőt 
elkövessen, hogy a legközelebbi képviselőválasztásokon olyan új gárda 
verődjön Bethlen mellé, amely siralmas sorsunkat és annak veszedel
mes következményeit magáévá teszi. Új gárdát, amely a mostani
nál élesebben tudja megkülönböztetni a siralmas jelent és az új ve
zetés mellett bizonyára bekövetkezendő szebb jövendő szükségessé
geit. Halva született fantazmagória minden más terv és gondolat. 
Kizáróan ebben van a gordiusi csomó rejtélye, tehát itt álljunk meg 
rendületlenül és ehhez ragaszkodjunk tántoríthatatlanul, mert elmér
gesedett fekélyünkre gyógyírt csakis így kaphatunk. Különben pedig: 
esak szép szólamokat és részvétnyilatkozatokat, mint eddig. Kérem 
indítványom elfogadását.

Nemessz'alók. Vitéz Magyar János.

Felhívás!
Kedves K artá rs  Úr! Tizenegy evang. tanító egyesítette alkotó 

erejé t s elkészült az evangélikus népiskola vallástanítási gyakorlati 
Vezérkönyve. E nagy munkát igénylő, hatalm as mű három kötetben 
fog megjelenni: 1. Hogyan tanítsuk a bibliai történeteket az evang. 
népiskola I—II .  osztályában? 2. Hogyan tanítsuk a biblai tö rténe
teket az evang. népiskola I I I— IV. osztályában? 3. Hogyan tanítsuk 
az egyháztörténetet az evang. népiskola V—VT. osztályában?
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Az I— II. osztály és I I I— IV. osztály könyve már sajtó alá ké
szen áll. Hogy kinycmatjuk-e, attól tesszük függővé, lesz-e elegendő 
előfizetőnk. Az egyházi tantervben előírt összes tételeket kidolgoz
tuk részletes mintaleckékben. Tájékozásképpen közöljük a tartalom- 
jegyzéket:

I— II. osztály.: Előszó. Tájékoztató. Istenről. A  jó gyermek kö
telességei szülei és rokonai iránt. Szeresd felebarátodat! Az isteni 
gondviselés a természetben. A  legszebb imádság. A  teremtés, Ádám 
és Éva az Édenkertben. Ábrahám. József és testvérei. Józsefet Isten 
felmagasztalja. József és testvérei Egyiptomban. József gondoskodik 
a ty járól és testvéreiről. Dávid és Góliát. Jézus születése. (Két szer
zőtől kíilön-külön tanítás.) A  napkeleti bölcsek. A  tizenkét éves J é 
zus. Jézus és a gyermekek. A  magvetőről. A kánai menyegző. Jézus 
enni ad a népnek. A  naimi ifjú feltámasztása. Az irgalmas szam ari
tánus. (Két tanítás más-más szerzőtől.) Jézus halála és feltámadása. 
Karácsonyfa ünnepély. Luther Márton. (Alkalmi tanítás okióber hó 
31-én.)

I I I— IV. osztály: A) év. Előszó, Tájékoztató. Az özönvíz. Á b
rahám K ánaánba költözik. Ábrahám engedelmessége, Izsák házas
sága. Ézsau és Jákob. Mózes születése. Mózes a sinai hegyen. G e
deon, Sámuel. Keresztelő János. Jézus megkísérlése. A tanítványok. 
A  samáriai asszony. Az Úrtól tanult imádság. Mária és Márta. Jézus 
bevonul Jeruzsálembe és megtisztítja a templomot. Az utolsó va 
csora. Gecsemáne. Jézus a főpap előtt. Péter és Judás. Jézus P ilá
tus előtt. Jézus a keresztfán. Jézus eltemetése. Jézus feltámadása. 
Jézus mennybemenetele. A  Szentlélek kitöltése. Pál megtérése.

B) év. Mózes a Hóreb hegyén és Fáráó  előtt. Izrael népe kiköl
tözik Egyiptomból. Törvényadás. Kánaán elfoglalása. Saul király. 
Dávid király. Absalom. Salamon. Illés. Jób. A magvetőről. Konkoly
ról. Példázat a mustármagról, kovászról és a drágakőről. A  tékozló 
fiúról. A  királyi menyegzőről. Az irgalmatlan szolgáról. A gazdag 
és Lázár. A  nagy halfogás. Jézus lecsendesíti a tengert. A kapér- 
naumi százados. Luther. (Alkalmi tanítás október hó 31-én.)

Az igen tisztelt kartársak  ebből a gazdag tartalomból láthatják, 
hogy milyen nagy munkára vállalkoztunk. Ezzel az a szent cél lebe
gett mindig szemünk előtt, hogy a vallástanításunknak gyakorlati ré
szét végre nyugvópontra helyezzük. Bár könyveink sajtó alá készen 
vannak, szívesem vesszük, ha az itt elősorolt tételcímek közül a va l
lástanítást kedvelő kartásaink kidolgozzák egyiket-másikat s bekül
dik alulírotthoz. Nem baj, ha valamelyik tétel két-háromféle kidol
gozásban kerül bele a vezérkönyvbe. A  beérkezett dolgozatoknak 
szakszerű bírálatáról gondoskodunk és a legjobbakat a közlendők 
közé besorozzuk.

Itt megjegyezzük, hogy két kötet könyvünket már gépírással sok
szorosítva, beküldöttiik felülbírálás és engedélyezés végett az egy
házi főhatóságoknak s hivatalos helyen örömmel fogadták vállalko
zásunkat. A  hivatalos vélemény szerint egy ilyen irányú vezérkönyvre 
égető szükség van és egyházi irodalmunk ezzel örvendetes módon 
gazdagodik.
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A két kötet, együtt mintegy 400 cldal terjedelmű, minek elő
fizetési ára 10 (tíz) pengő lesz, de csak akkor jelentetjük meg, ha 
rendelkezünk annyi előfizetővel, hogy legalább a nyomdaköltség biz
tosítva lesz. (Az előfizetéseket gyűjti: Tclnay Pál, Nyíregyháza, Köl
csey u. 6.) Tclnay Pál, ev. igazgató-tanító.

Példa
arra, amikor 895'76 pengővel khp kevesebbet egy év alatt a term ény

fizetéses tanító a törvényben biztosított fizetésénél.

Valamelyik terményfízetéses kántcrtanítónak pl, a helyi iskola- 
fenntartó egyházközségtől a következő járulékai vannak:

12 q búza, 31 q rozs, 14 q tengeri, 650 1 bor, 3 kát. hold szántó
föld, 100 arany  kcrona értékű munkaszolgálmány a régi javadalmi 
jegyzőkönyv szerint.

Ezt a helyi járandóságot 1921-ben hivatalosan a következőképen 
értékelték:

12 q búza á 2500 kcr, = 30.000 kor.; 31 q rozs á 1800 kor, =  
55.800 kor.; 14 q tengeri á 2200 kor. =  30.800 kor.; 650 1 bor a 30 
kcrona 19.500 kor.; 3 kát, hold szántóföld á i y 2 q búza 11.250 
korcna; munkaszolgálmány átértékelése 15.000 kor,

A helyi javadalom tehát összesen 162.350 kor., vagyis á 2500 
koronás búzát számítva, 64 q búzára, ill. 64 értékegységre értékelte
tett. Az esetleges készpénz járandóságot ezúttal figyelmen kívül 
hagyjuk, mivel azt az államhatalom azóta pengőértékben átszámítva, 
teljes összegében szintén levonja a fizetéskiegészítés megállapításánál.

Az előbb kimutatott helyi járandóság, tehát 64 értékegység fejé
ben az állam á 27‘84 P-t, vagyis összesen 178E76 P-t  von le az illető 
tanítótól a fizetéskiegészítő államsegély megállapításánál.

Ezzel szemben pedig az illető tanító a vidéken tényleg kap:
12 q búza á 12 P =  144 P; 31 q rozs á 7 P =  217 P; 14 q 

tengeri á 10 P — 140 P; 650 1 bor á 30 fill. =  195 P; 3 kát. hold 
szántóföld ä 1 y 2 q búza =  54 P; munkaszolgálmány pengőértéke 
136 P. Összes tényleges helyi jövedelem tehát nem 178E76 P, hanem 
csak 886 pengő.

Az államhatalom ennek a IX. fizetési osztály 1, fokozatában lévő 
kántcrtan ítónak  illetményét a következőképen számfejti:

Törvény szerint járó illetmény a IX, fiz, oszt. 1. fokozatában 
havi 230 P, tehát évi 2760 P. Az iskolafenntartótól élvezett termé- 
szetbeniek értéke a fenti értékelés szerint 178E76 P. J á r  tehát még 
fizetéskiegészítésí államsegélyképen 978'24 Pengő.

Ezzel szemben pedig a valóságos jövedelem a következő:
Az iskolafenntartótól biztosított természctbeniek tényleges jöve

delme csak 886 P (és nem 178E76 P), fizetéskiegészítő államsegély 
978'24 P. Összes tényleges jövedelem tehát 1822 24 P és nem 2760 P.

Világos tehát, hogy az illető évi 895'76 pengővel  kap kevesebbet
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a törvényes fizetésénél; tehát mint a vele teljesen egyenlő szolgálati 
idővel rendelkező osztálytanító és így tulajdcnképen nem, a IX. fiz. 
osztály 1. fokozatában, hanem a X. fiz. oszt. 2. fokozatában van (tehát 
négy fizetési fokozattal van visszavetve), mert 24 évi szolgálat után 
is csak annyi tényleges fizetést élvez, mint a 10, 11, 12 évi szolgálattal 
bíró X. fizetésosztálybeli osztálytanító, aki kántori szolgálatot nem 
teljesít.

Könyvismertetés.
Barcsai Károly, győri m. kir, áll. tanítóképzőintézeti tanár: ,,A 

természeti és gazdasági ismeretek tanításának történeti fejlődése. — 
A  vegytan és temészettan tanítása  ‘, Győr. Kapható a szerzőnél (VI., 
K lapk a-u. 7). Folyóiratunknak már előbbi számaiban ismertetett 
„Népiskolai módszertani közlemények" című kitűnő vállalatnak IX. 
száma a jelen 21 oldalas füzet, amelyet alaposságánál és gazdag ta r 
ta lm ánál fogva beszerzésre melegen ajánlhatunk. A  term észettudo
mányi oktatás fejlődését az ókorral kezdi tárgyalni és végzi a jelen
korral. Újraéledése a renaissancekorral veszi kezdetét; ekkor él az 
emberiség egyik dísze, Lionardo da Vinci, aki mint festő, tudós és 
ember egyaránt nagy. Galilei, Lavoisier, Linné, Cuvier, Darwin a 
fejlődés további állomásai, akik működésükkel természetesen az ok
ta tásra  is hatottak: Bacon, Commenius; majd a 17. században: Fleury, 
Francke, Apácai Cseri János; a 18. században: Rollin, Rousseau, La 
Chalotoís, Rochow, Condoret, Pestalozzi e tekintetben a legkimagas
lóbb egyéniségek, Mikes Kelemen is felrója a nemes ifjúnak a te r 
mészettudományban való tudatlanságát. A  Ratio educationis hatása, 
hogy a budai nemzeti isk. igazgatója (Pisch Gy.) fizikát is tanít. Az 
ekkor polgári iskoláknak nevezett felsőbb elemi iskolák — pl. Sopron
ban 1798-ban —  is tanítják  a természettudományokat, Ä  történeti 
áttekintés kiemeli Teschedik S. munkásságát Szarvason; a továbbiak
ban pedig a dunamelléki ref. egyh. tanítástervét és Genersich kés
márki tanár  javaslatát. Schedius 1806. évi isk. szervezete is követeli 
a természettudományi oktatást. A 19. század pedagógusai közül be
hatóbban tárgyalja szerző Liibent, Diesterweget, Schmeilt, Gönczy 
Pált, Crügert, Orbán Józsefet, azután több tantervet (a kormány 1842, 
évi terve, 1846., 1855. terve; az evang, egyh. 1845. évi zajugróci terve 
stb.). Az egészségtani oktatásnak is a Ratio veti meg alapját (1776- 
ban jelent meg Kiss József könyve), A  18. század végén és a 19. szá
zad folyamán leánynevelőintézeteinkben is tért hódít a természeti t á r 
gyak tanítása  (Mednyánszky, Fay, Teleki Blanka, Seltenreich). Új m ód
szer is jut szóhoz: a Junge Frigyesé (Dorfteich). Végre a legújabb 
tantervi követelményekre és könyvirodalomra tér át a szerző. —  A  
füzet II. része behatóan szól a vegytani és természettani oktatás cél
járól és jelentőségéről, majd az egyes osztályok anyagáról, az oktatás 
kapcsolatáról más tárgyakkal, a tanítás menetéről és módjáról, a kí
sérletekről, amely fejezethez két kitűnő tanítási vázlat is van csatol-
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va, továbbá a felszerelésről, a tanítási eszközökről, a szemléltetésről 
és végre felsorolja a népiskolai vegytani és természettani tanköny
veket, vezérkönyveket, módszertani munkákat és közleményeket. — 
Barcsai munkáját, úgyhiszem, mindenki haszonnal fogja forgatni, nem
csak elméleti okulást merítünk belőle, hanem, azt hiszem, e szép és 
rendszeres tanulm ány különösen nagyon jó gyakorlati útmutató, an 
nál is inkább, mert ilyeneknek vannak szánva Barcsai kitűnő füzetei, 
amelyeknek á ra  is nagyon mérsékelt: 60 fillér. Előkészületben van: 
,,Barcsai Károly: A  természetrajz, gazdaságtan és ház ta rtástan  tan í
tása. —  Az egészségtan tan ítása .“ —  „Barcsai József: A  ra jz  ta-
n í t^sa ' Koller István.

Kedves Elnöktársaim!
Adminisztratív költségeink fedezéséhez mindenekelőtt 

pénz kell. Pénztárunk kotig az ürességtől. A gépezet meg
áll, ha meg nem olajozhatjuk, ha a járandóságok hama
rosan he nem folynak. Azért szeretettel kérem az egy
házmegyei tanítóegyesületek mélyen tisztelt elnökeit, 
szedessék és küldjék he haladéktalanul a tagdíjakat 
pénztárunkba. A restanciák szinte fantasztikus méreteket 
öltenek. Egyesületünk működése teljesen megbénul, ha 
kérő szómnak nem támad megértő visszhangja.

K r u g  L a j o s ,
e lnök .

Múlt havi számunkban említettük, hogy a Franklin- 
Társulatnak ez év végéig rendelkezésére bocsátjuk azt 
az anyagot, melyre a Kapi-Papp könyvek új kiadásánál 
szüksége van. Erre kötelező Ígéretet tettünk. Aki e kér
déssel komolyan foglalkozott, a közgyűléséti előadhatja 
kívánságait és javaslatait.
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Céltalan élet.
Egy gyermek jött vissza iskolámba:
Kenyeret keresni a padok alatt,
M ert otthon nem várta  meleg étel,
Sem egy elcsendesítő kenyérfalat.
Jaj! A  tanításom hiábavaló hát?
Hiszen hirdetem az igazat, a szépet,
De ököllel vág arcukba az élet.
Érzik a ma rothadó szagát is,
Mert panaszkodnak a gonosz nincs miatt.
De be kell zárnom ajtót, ablakot.
Nehogy a valóság közibük üljön 
S fellázadjanak e drága, szent rabok.
Ha világrengéstől mégis reng a fal 
És kérdő szemekkel hozzám jönnek,
El kell hitetnem velük: játszik az Isten,
Bölcsőként ringatja a magyar földet.
Mindent megteszek: Pelikánkodom,
Ami szépség, jóság bennem megmaradt, 
Gyermekkorom minden meséjét 
Nekik szórom, csak kacagjanak,
Csak kacagjanak . ..
De minden munkám céltalan,
Mert, ha elhagyják iskolámat,
Az édesanyjuk há tbatám ad 
És egyetlen hideg, gyilkos szóval 
Megöli verejtékes küzdelmemet,
Mikor a fülükbe nyögi, zokogja:
Gyermekem! Ma nem adhatok kenyeret!

Bakó József
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EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS 
TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE

Felelős szerkesztő és kiadó

KRUG LAJOS
a dunántúli egyházkerületi 
és országos evang. tanító- 

egyesület elnöke.

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

JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK.

♦ ♦ ♦ ♦

XXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 
1930. ÉVI DECEMBER HÓ

♦  ♦ ♦ ♦

Előfizetési á r a : egész évre 10, félévre 5 pengő

O tTTie-RO M WALTER NYOMDA-RÉ6ZVÉNYTÁR8ASÁG, SOPRON.



Szerkesztői üzenetek
H. K., KapoSSzekcSÖ. Közleményének szívesen adok helyet. Ajánlatát 

köszönettel fogadom és ha úgy kerül, igénybe is veszem. Édesatyjával együtt 
szeretettel üdvözlöm.

A. , Nagybánhegyes. Kívánságának nem tehetek eleget. Lapunk olyan 
támogatás mellett, amilyenben például k. kartárs urék is részesítik, nem enged
heti meg magának azt a luxust, hogy az összes könyvkiadó cégek könyvjegyzékét 
i n g y e n  hirdesse. Fizetik ezek más lapokban is hirdetéseiket, fizessék tehát a 
mienkben is. Megjegyzem, hogy több kartársnak engedélyezett tankönyvét, a 
lapnak súlyos megterhelésével, e g y e g é s z  é v e n  á t  i n g y e n  h i r d e t t e m .  
Messzebb menő áldozatot már senki sem követelhet. Azt sem tudom helyeselni, 
hogy a közgyűlésre nem mennek el. Ott nem egymásnak panaszkodunk, hanem 
a nyilvánosságnak mutatjuk be sebeinket és ráirányítjuk ezekre az illetékes körök 
figyelmét is. Ön több erélyt és elszántságot kíván a vezetőségtől, de nem siet 
a támogatására megjelenésével. Távolmaradását pedig odafent úgy magyarázzák, 
hogy sorsával megvan elégedve. Absztinenciával nem visszük előbbre ügyünket.

Sz. D., Pápa. A veszprémi tanítóegyesület 17 évi becsületes és önzetlen 
vezetés után történt visszavonulásodat bizonyára szívből sajnálja. Fájlalom én is. 
Az őszinte barátság kapcsai azonban nem lazulnak meg. Az egyházkerület taní
tósága a jövőben is szeretetével és bizalmával vesz körül téged és változatlan 
érzelmekkel egyik nagyérdemű vezérét tiszteli benned.

Sz. E. Lajoskomárom. Üdvözöllek új pozíciódban. Mint méltó utódja 
kiváló elődödnek, egész bizonnyal beváltod majd a személyedhez fűzött reménye
ket. Munkásságodhoz Isten áldását kívánom. Sajnálom, hogy közgyűlésünkön nem. 
vehettél részt. Egyébként kívánságod szerint jártam el.

B. A., Nemescsó. Pályadíjat nyert értékes munkádat köszönettel vettem 
és lapunk legközelebbi számában le is adom. A Piliscsabán rendezett konferen
ciáról mondottak lelkemben is élénk visszhangot keltettek. Ilyenfajta lelki fel
üdülés ránk férne. írjál majd erről behatóbban lapunk számára! Ölel szerető bátyád.

T. P., Nyíregyháza. A tanítási tervezetek ebből a számból kiszorultak, 
de legközelebb sorra kerülnek. A kartársak bizonyára örömmel és hálával fogad
ják hézagpótló munkátokat. Sajnálom, hogy felhívástoknak nem volt nagyobb 
eredménye, de ennek okát nem annyira a kartársak közönbösségében, mint inkább 
a mindnyájunkra ránehezedő szerencsétlen gazdasági helyzetben látom.

Lucfalva. Nagy tiszteletű úr téved, Ez nem az egyházra ráoktrojált, hanem 
az egyetemes egyház határozatából folyó kötelező fizetés. Aki a szerkesztői üze
neteket elolvasta, annak külön figyelmeztetésre nem volt szüksége. Ügyvéd által 
küldött hivatalos értesítés minden esetre többe kerülne. Ha nagytiszteletü úr a 
kintlevőségek beszedésére más és olcsóbb eljárást ajánlhat, köszönettel veszem.

Többeknek. A megbizó lapoknak egyszerű visszaküldésével még nem 
intézték el a dolgot. Majd módját ejtem annak, hogy az illetők fizetésbeli köte
lezettségüknek eleget tegyenek.



És az emberekhez jóakarat.
A szeretet apotheózisának áldott ünnepe meghozza-e nektek is, 

kedves kartársak, ami után mindnyájan epekedtek: a megnyugvást, 
a békét? A sok csalódás, melyben eddig részetek volt, bizonyára szí
vetek gyökeréig rendítette meg bennetek szebb jövőbe vetett hiteteket. 
És ha az áhitatos csendben csodát váró gyermekeitek arcára  is kiül 
majd a keserű csalódás sápadt képe, bevonulhat-e akkor szívetekbe 
a béke? Ha a mindennap ijesztőbb mértékben terjedő nyomorúság 
gátat romboló, vad áradatként küszöbötöket csapkodja  és ti tehetet
lenül, ökölbe szorult kézzel nézitek, miként sorvadnak, pusztulnak 
körülöttetek mindazok, akik hozzátok legközelebb állanak: k igyullad
hat-e akkor hajléktokban az üdvösség, az áldás szent karácsonyi 
lángja? Nem lázad-e fel minden jó érzéstek akkor mostoha sorsotok 
ellen azért, mert ti, akik pazar kézzel osztogatjátok a szeretetet, 
szeretetben, megértésben nem részesültök? Nem ostromoljátok az 
Eget akkor igazságszolgáltatásért, mert azokból, akiknek oly köny- 
nyíi volna elviselhetetlen sorsotokon változtatni, — kiveszett a j ó- 
a k a r a t ?

És mégis fel a fejjel, testvér! Kell, hogy felvirradjon az igazság 
napja  Neked is. Kell, hogy a vádoló lclkiismeret utat törjön m agá
nak azokon a kérges szíveken át is, melyeknek egocentrikus bűvkörén 
eddig lesiklott a mássalérzés, a szeretet áldott melege és lesz m ajd  
a z  e m b e r e k h e z  j ó a k a r a t !

Ennek reményében tekintsünk szent karácsony megváltó ün 
nepe elé.

És az új esztendőnek meggyé j én vértezzük fel magunkat igaz 
férfiakarattal! Ne dobjuk el csüggedten a fegyvert csak azért, mivel 
eddigi meddő küzdelmeinkben kicsorbult. Nem! Élesítsük! Készül
jünk újabb, még elszántabb küzdelemre! Kezdjük ott újra, ahol 
abbahagytuk, de egy pillanatig se vesztegeljünk. Kell, hogy törhete t
len akara tunkat siker koronázza! Csak a pesszimizmus, a csüggedés, 
az elernyedtség mételyének ne adjunk tápot; ne engedjük, hogy úrrá 
legyen felettünk: mert akkor igazán befellegzett felettünk! Igazi ak a 
ra t  nem ismer akadályt; poklokon át is célhoz ér! Igazi akara t meg
ta lá l ja  a sikerhez vezető u tat és módját is. Ezt kell keresnünk fana
tikus, törhetetlen következetességgel, szünet nélkül és akkor f e lv i rn d  
az új esztendővel győzedelmes igazságunk nap ja  is!

A d ja  Isten!
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Jegyzőkönyv
az Országos Ágostai Hitvallású Evangélikus Tanítóegyesület 1930. évi 
november hó 18-án Budapesten  a Tanítók Háza dísztermében tartott 
rendes évi közgyűléséről.

Je len  voltak: Krug Lajos elnök; Uhrin Károly és Perényi Rezső 
alelnökök; Szigeti Lajos dr., az Orsz. Evang. Tanáregyesület elnöke; 
Rákos István királyi tanácsos, a Magyarországi Tanítók Szövetségé
nek elnöke; Farkas Sándor, a Prot. Sajtóiroda vezetöjei; Wagner 
Ádám ráckozári evang, lelkész; Somogyi Béla egyesületi főtitkár; 
Kiszely János pénztáros; Dénes Éva, Lahmann György, Rainer M á
ria, Jákobéi Erzsébet, Döbrentei Irén, özv. W indt Józsefné, Déch 
Piroska, Weil Endre, Dex Ferenc, Hettlinger Gusztáv, Grósz János 
és Kellner Pál, Budapest; Róthné Perényi Margit, Róth Kálmán, 
Aszód; dr. Schwartzné Hanák Erzsébet, Abapuszta; Ferentzi Hanna, 
Aszód; Szeverényi Samu, Galáth  György, Ácsa; Darida Károly, Ko- 
zsuch István, Lipták Pál, Hursan György, Varga László, Pepo György, 
Uhrin Mihály, vitéz Kovács Jenő, Zsilákné Balázs Ilona, Zsilák János. 
Gálik János és Hrabovszky Mihály, Békéscsaba; Stark Gyula, Buda; 
Petrusz Pál, Bénye; Kovács József, Sárvár; Grieszhaber Ede Henrik, 
M ajcs; Graf Samu, Sopron; Huszák József, Szentes; Országh Józsdf, 
Szeged; Kemény Pé te r  és Tolnai Pál, Nyíregyháza; Záhony Dezső, 
Diósgyőr; Polacsek Ilona, Zsellóné Pokorny Ilona, Zselló Lajos, Koch 
István és Schwantzer Károly dr., Cinkota; Somogyi János, Bakony- 
bánk; Bízik József, Szügy; Keresztúri Zsófia, Tápiószentmárton; 
Varga Lajos, Irsa; Máyer József, Cegléd; Zatykó András, ifj. Zatykó 
Mihály és id. Zatykó Mihály, Orosháza; Fecske Pál, Tápiószentm ár
ton; Bartal Béla, Péteri; Nagy Kálmán, Nagygeresd; Schmaehl Lajos, 
H arta;  Ziermann Lajos, Kővágóőrs; Kovács Sándor, Felsődörgicse; 
Rohcska Géza, Jáncvszki György, Pataki János és Melis Mihály, 
Szarvas; Orbán Károly, Kőszeg; Kuszi Dániel, vitéz Szügyi Károly és 
K ésmárszky Gyula, Rákoskeresztúr; Varga Géza, Mogyoród; Feiler 
Lajos, Hidas; Chrenka Gyula, Tótkomlós; Bucski Sándor, Bábonyme- 
gyer; Tebok Vilmos, Hidas; Mendelényi János, Kiskőrös; Frecska 
György, Mende; Molnár Márton, Dunaegyháza; Pankó József, Cső
vár; Klaudinyi Lajos, Csömör és Fenyves Pál dr., Budapest.

1. Elnök magasszárnyalásű, törhetetlen evangéliumi hittől átha-N 
tett  megnyitó beszédében megemlékezik az 1530. augsburgí világ- 
históriai eseményekről, költői párhuzamot vonva a német nép 400 ev 
előtti küzdelmes sorsával és hazánk első bíztató napsugarait váró 
mai súlyos helyzetével. A  szép számmal megjelent és az ország kü- 
sönböző részeiről összesereglett kar tá rsaka t  üdvözölve, a közgyűlést 
megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri az egyesületi jegyzőt, 
hitelesítésére pedig Huszák József és Kemény Péter  tagtársakac.

A megjelentek soraiból elnök szívből jövő meleg szavak kísére
tében üdvözli a szeretett tanítóvezért, Rákos István kir. tanácsost, a 
Magyarországi Tanítók Szövetségének elnökét, és Szigethy Lajost, az 
Orsz. Evang. Tanáregyesület poétalelkü elnökét.



339

R á k c s István kir. tanácsos megköszönve a róla való megemlé
kezést, a tőle megszokott bölcs és gondolatokban gazdag beszéddel 
válaszolt az üdvözlésre.

2. Elnök felolvassa a harctéren hősi halált halt evangélikus k a r 
társak névsorát, amit a közgyűlés meghatottan, felállva hallgat végig, 
le akarván róni ezzel a kegyelet és hála adóját.

V a r g a  László arra  kéri az elnököt, hogy a tárgysorozat negye
dik pontját — sérelmeinket — tárgyaljuk legelőször, az e lőadást és 
a tanítást hagyjuk későbbre.

Elnök szavazást rendel el s a közgyűlés a várakozó iskolásgyer
mekekre való tekintettel ügy dönt, hogy a tanítás legyen soron.

3. L a h m a n n  György székesfővárosi ág. hitv. evang. igazgató
tanító ,,Modern tes tku ltúra“ címen tart  rendkívül tanulságos és é r
tékes előadást. Új utakat keresve, igen komoly pedagógiai problémá
kat fejteget, irányjelző módszert mutat a test és a lélek harmonikus 
nevelésére. Előadásának illusztrálására

D é n e s  Éva tornatanárnő leánynövendékeivel játékos testgya- 
kcrla tckat mutat be. Mese kíséretében a gyermekek a képzelet szár
nyán a ,,Tornaországba“ szállnak, ott járnak, futnak, kukucskálnak, 
mozognak, egyes állatkák testmozdulataít utánozzák, majd figyelem- 
és zcngcraszóra ütem- és hallási gyakorlatokat végeznek. A bemu
tatott szép előadást a jelenlévők lelkesen megtapsolták.

Elnök a rendkívül tanulságos, élvezetes e lőadásért köszönetét 
mond Dénes Éva tornatanárnőnek és Lahmann György előadónak.

4. A  terményfizetéses tanítók és kántortanítók sérelmeiről 
G r i e s z h a b e r  Endre Henrik ta r t  előadást. Elmondja, hogy három 
év óta memorandumczunk, módot kell keresnünk, hegy a törvényes 
fizetésünkhöz jussunk. Részletesen ismerteti a földet élvező, a kán 
tor- és általában a terményfizetéses tanítók helyzetét. Megvilágítja a 
főbb sérelmeket és indítványozza, hogy sérelmünkről tudassuk az or
szággyűlési képviselőket, a kormány minden egyes tagját, püspökein
ket és az egyetemes egyházi felügyelőt. Felolvassa memorandumát 
és hangsúlyozza, hegy személyesen nyújtsuk át a kultuszminiszter
nek. A  memorandummal a következő határozati javaslatát terjeszti 
elő:

I. Az értékegység az 1930. évre a mostani term ényárnak meg
felelően 15 pengőben állapíttassák meg. A jövőben pedig minden év
ben az azon évi augusztus és szeptember havi és vidéki átlagárak 
figyelembevételével az értékegység újból állapíttassák meg. Indokok:
a) Az értékegység a lap já t képező búza vidéki á tlagára  a boléta bele
számításával már ez év őszén 15 pengő, b) Az egyes termények kö
zötti á ra rány  1922 óta lényegesen megváltozott, mert míg pl. akkor 
1 q búzának 115 kg tengeri felelt meg, addig ma már 160 kg kell. 
c) A  természetbenieket az iskolafenntartó egyházközségek m ajd  ki
vétel nélkül augusztus— szeptember hónapokban szolgáltatják ki, még
pedig évi utólagos részletekben. Egy évi várakozás után akkor kény
telen fizetését eladni, igy nemcsak méltányos, dei igazságos, hogy 
az akkori á rak  vétessenek alapul az értékegység megállapításánál.
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II. Á llapíttassák meg és utalványoztassék minden érdekelt tan í
tónak az 1929. évre értékegységenként 10 pengő, az 1928. évre pedig 
értékegységenként 5 pengő térítés. Indokok : a) A  termények ára 
1928-ban és 1929-ben olyan alacsony veit már ezen években, hegy 
a tanítót a kiszolgáltatás idején eladott terményeknél tényleg mini
málisan és átlagosan értékegységenként 5, illetve 10 pengős veszte
ség érte. b) A  tanítóság ezen igényét már több ízben bejelentette a 
vallés- és közoktatásügyi minisztériumban és kérte a térítés u talvá
nyozását. Ezen igényét továbbra is fenntartja , mivel törvényes intéz
kedés biztosítja a tanító követeléseit öt éven belül.

III. A tanítóságnak azon része, mely földjét búzabérbe adta, men
te s í te s sé k  azon kötelezettség alól, hogy bérlőjének bolétát adjon. 
Amennyiben pedig ez lehetetlen volna, az államhatalom adjon tö r
vényes felhatalmazást arra, hegy a földbérletet a tanító a legközelebbi 
évre* felmondhassa, illetőleg a régi szerződést megsemmisíthesse. In 
dokok: a) A  boléta a tanítóság egy részének fizetését ismét lényege
sen megrövidíti, mely veszteséget a fizetéskiegészítő államsegélynél 
figyelembe nem veszik, b) A minisztérium a molnárokat is mentesí
tette a boléta alól, amennyiben azok a vám után bolétát nem adnak.

IV. 1931. évi január hó 1-től számítva a tanítói, kántori és levi
tái javadalom egy megfelelő, méltányos százalék szerint különíttessék 
el egymástól és az így fennmaradó tanítói javadalom egészíttessék 
ki a megfelelő államsegéllyel. Indokok: a) A  kántortanítóság immá
ron közel tíz év óta teljesen ingyen végez egy olyan kántori mellék- 
foglalkozást, amely külön végzettséget, külön, sokszor az egészséget 
is veszélyeztető munkát és állandó lekötöttséget igényel és amelyért 
pl. más jellegű tanító megkapja a külön kántori honoráriumot, b) A 
vallés- és közoktatásügyi miniszter erre már többízben határozott ígé
retet tett. c) A  kántortanítóság évek hosszú során át elszenvedett 
veszteségével éppen eleget áldozott már ahhoz, hogy ismét vissza
kapja  kántori járandóságát, d) Egyházközségeink a kántori állásra, 
de különösen a levitakántori á llásra  már csak nagynehezen, ak á r
hányszor újabbi ráfizetéssel tudnak csak kántortanítót kapni.

V. A  vallás- és közoktatásügyi miniszter tegye lehetővé valami 
módon, hogy a tanítóság ne legyen kénytelen gazdálkodni és termé- 
szetbeniekkel bíbelődni, ha erre magát hivatásában gátolva látja. In 
dokok; A tanítói hivatás magasabbrendiisége megkívánja, hegy a 
tanító minden energiáját és idejét iskolai és iskclánkívüli tevékeny
ségének szentelhesse és magát állandóan tovább képezze. Éppen ez
ért mentesíteni kell őt minden olyan mellékkörülménytől, mely öt 
igazi hivatásától elvonja és sok felesleges gond, aggodalom, keserű
ség és megbántás által munkakedvét elvegye, energiáját feleslegesen 
fogyassza és hivatásának lelkiismeretes betöltésére időnek előtte a l 
kalmatlanná tegye. A  tanító mintagazdaságot különben is sohasem 
létesíthetett, mert a rra  sem tőkéje, sem ideje, sem igazi alkalma nem 
lehetett. A  gazdálkodással és iermészetbeniekkel járó sokféléi kelle
metlenséget azonban a legtöbb helyen csak a tanítói tekintély rová
sára volt és éppen azért azoktól lehetőleg mentesíteni kell.
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A közgyűlés Grieszhaber Endre Henrik ezen határozati javasla tá t  
elfogadja.

D a r  i d a  Károly előadja, hogy sok helyen nem is tudják, nem 
is értik, hogy mit jelent az, hegy a mi búzánk 27'80 pengőre van é r 
tékelve. Elmondja, hegy hallott már olyan kijelentést is, hegy jól 
járnak a tanítók, ha azt az olcsó búzát olyan sokra értékelik. Hang
súlyoznunk kell azt, hogy nem fizetésemelést kérünk, csak a tö r
vényben biztosított jogos járandóságunkat akarjuk  megkapni.

Indítványára a közgyűlés a következő távirattal üdvözli a kul
tuszminisztert: ,,Nagyméltóságú Miniszter Úr! Az Országos Evangé
likus Tanítóegyesület közgyűlése a legmélyebb tisztelettel üdvözli 
Nagyméltóságodat azzal az alázatos kéréssel, hogy vessen véget a te r 
ményfizetéses tanítók három év óta tartó  fizetéscsonkításának és á l
lapítsa meg terményjárandóságunk értékét a mai forgalmi árnak meg
felelően. Ne engedje, hogy Csonka-Magyarország önfeláldozó m un
kát végző második hadserege lerongyolódva, gazdasági nyomorba sű- 
lyedve, lelki erejét vesztve lefegyvereztessék.“

P a t a k i  János hangoztatja, hogy hassunk a miniszter jogérzé
kére, hiszen ő maga mondja: „Egyenlő munka, egyenlő fizetés."

Indítványára a közgyűlés határczatilag kimondja, hogy egy kü l
döttség keresse és kérje fel a négy püspökünket, a négy kerületi és az 
egyetemes egyházi felügyelőt, hogy menjenek el a kultuszminiszter
hez és sérelmeinket személyesen adják  elő.

H e t t l i n g e r  Gusztáv indítványozza, hegy változtassuk meg 
módszereinket, szervezkedjünk mi is és tömörüljünk egy politikai 
pártba. Kijelenti, hogy mi is lehetünk politikai tényező, csak szer
vezzük meg azt a bizottságot, amely ügyeinkben intézkedik. Továbbá 
indítványozza, hogy mi evangélikus tanítók, legyünk egymásnak igaz 
testvérei és egymást egész bizalommal tegezzük.

A közgyűlés azt az indítványt, hegy politikai pá r t tá  alakuljunk 
elveti. Ahhoz, hogy egymást testvériesen tegezzük, a közgyűlés te r 
mészetesen hozzájárul.

S z e v e r é n y i  Samu indítványára a közgyűlés kimondja, hogy 
a háborúban résztvett evangélikus tanítók hadipótlékának folyósítá
sára köteleztessenek az iskolafenntartók.

F e c s k e  Pál — elkeseredett közbeszólások kíséretében — 
hosszas fejtegetései után javasolja, hogy ügyünket adjuk át a köz- 
igazgatási bíróságnak, a legrosszabb esetben nekünk nem kedvező 
határozatot hoz.

S z e v e r é n y i  Samu és többen csatlakoznak Fecske Pál indít
ványához, azonban B a r t a l  Béla felvilágosításul elmondja, hogy 
m ár járt  egy tanítói küldöttség a közigazgatási bíróságnál, amikor is 
azt a választ kaptuk, hogy a közigazgatási bíróság a magyar tanítók 
és az állam közötti perben nem ta r t ja  magát illetékesnek.

W a g n e r  Ádám  ráckozári evang. lelkész általános helyeslés 
közben hangoztatja, hogy ez a sérelem nemcsak a tanítóság sérelme, 
de az egyetemes egyház sérelme is. Leszögezi, hogy a kántori fizeté- 

vseket az állam egyszerűen elkommunizálja.
Lelkes éljenzéssel fogadott beszédére a közgyűlés határozatilag
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kimondja, hogy felhívja az egyetemes egyházi közgyűlést ennek a 
sérelemnek valam ely  módon való megszüntetésére.

S c h m a e l  Lajos konkrét eseteket mond el, ahol a tanító évi 
1000— 1200 pengőt veszít törvényes fizetéséből.

Vitéz S z ü g y i  Károly megállapítja, hogy az országban kb. 6000 
különféle vallásű sérelmes tanító van, ezeknek tömörülésére hívja 
fel a figyelmet.

O r b á n  Károly, vitéz S z ü g y i  Károly, P a t a k i  János, m ajd  
K é s m á r s z k y  Gyula a különféle bizottságok szaporítása ellen szó
lalnak fel. K é  s m á r s z k y  Gyula a Tanítók Szövetségének kebelé
ben  m ár megalakult s a terményfizetéses tanítók sérelmeit intéző bi
zottság eddigi m unkájáról beszélt. D a r i d a Károly javaslatára  ebbe 
a m ár meglévő bizottságba a közgyűlés egyhangúlag Fecske Pált  is 
delegálja.

5. Elnök felkéri Somogyi Béla főtitkárt évi jelentésének e lőadá
sára. Az idő előrehaladottsága miatt azonban a közgyűlés határozati
i g  kimondja, hogy a titkári jelentést hivatalos lapunk teljes te r je 
delmében közölje le, így felolvasottnak tekinthető.

6. K o v á c s  József bem utatja  űj szemléltetésen alapuló szám
tan tan ítási  módszerét, amely módszer a szám tantanítás fonomimiká- 
jának is nevezhető. Ötletes, sa já t készítményü játékokkal szemlélteti 
az egységeket és a számképeket. A  legnehezebb alapműveleteket a 
bennfoglalást és a többszörvevést —  más módszerekkel szemben — 
igen szemléltetően tu d ja  bemutatni. A hangulatot keltő képek és já 
tékegységek alkalmazásával pedig az űj tanterv szellemét viszi a 
módszerébe.

•Elnök az előadónak a számtantanítás kezdőfokán űj utakat jelző 
Imódszerének bem utatásáért  — élénk taps közben köszönetét mond.

7. K í s z e 1 y János egyesületi pénztáros jelenti, hogy a leg
részletesebb pénztári elszámolást hivatalos lapunk legközelebbi száma 
te ljes te r jedelm ében  leközli. D a r i d  a Károly — a számvizsgáló- 
bizottság nevében — jelenti, hogy a pénztár számadásait figyelmesen, 
pontról pontra  átvizsgálta és azokat a legnagyobb rendben  találta.

U h r i n  Károly  alelnök jelenti, hogy Üdülőházunk a kedvező 
hosszűlejáratú  kölcsönt szeretett elnökünk közbenjárására  megkapta, 
indítványára a közgyűlés lelkes ovációban részesíti az elnököt, neki 
az Üdülőház körül kifejtett önzetlen munkásságáért jegyzőkönyvi kö
szönetét szavaz.

O r s z á g h József és K i s z e 1 y János indítványára a közgyű
lés az Üdülőház körül kifejtett érdemekért jegyzőkönyvi köszönetét 
mond méltóságos Kapi Béla püspöknek, Uhrin Károly üdülöházi in
téző elnöknek és Kovács József üdülőházi gondnoknak.

K é s m á r s z k y  Gyula javaslatára  a közgyűlés kimondja, hogy 
Üdülőházunkat fokozatosan átalakítjuk, hogy téli üdülésre is a lka l
m assá váljék.

8. Elnök bejelenti, hogy a tisztikar mandátuma lejárt, s felkéri 
a közgyűlést az űj tisztikar megválasztására.

A  közgyűlés meleg ovációban részesíti Krug Lajos elnököt és öt 
elnökké ű jra  egyhangúlag megválasztja.
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A tisztikar további választása előtt H u s z á k  József javasolja, 
hogy dolgozzunk ki új alapszíbályokat, egy év múlva az új a lapsza
bályok értelmében válasszuk meg a tisztikart.

G r a f  Samu, K e m é n y  Péter, F e c s k e  Pál  és O r b á n  Károly 
hozzászólása után a közgyűlés határozatképen kimondja, hogy a m an
dátumokat egy évre meghosszabbítja s az alapszabályok kidolgozá
sára felkéri Darida Károly, Huszák József, Kemény Péter, Tolnay 
Pál, Bérces Lajcs, Kaján József, Graf Samu, Grieszhaber E. Henrik 
és Orbán Károly kartársakat.

9. Az Országos Ág. Hitv. Evang. Tanítóegyesület közgyűlése az 
Arad-Békési Egyházmegyei Tanítóegyesület felterjesztésére a követ
kező javaslitct terjeszti az Egyetemes Tanügyi Bizottság ú tján  az 
egyetemes közgyűlés elé:

a) A  tűrhetetlen tankönyvdrágaság megszüntetése végett az egye
temes egyház tegyen lépéseket a kormánynál.

b) Mivel az 1 pengős beiratási díj bevezetése megdönti az in
gyenes népoktatás elvét, járjon közbe az egyetemes közgyűlés a kor
mánynál, a szegény szülőket súlyosan megterhelő 1 pengős beiratási 
díj eltörlése érdekében.

c) A Tiszai Ág. Hitv. Evang. Egyházkerületi Tanítóegyesület fel- 
terjesztésére az Országos Evang. Tanítóegyesület közgyűlése felkéri 
az Egyetemes Tanügyi Bizottság útján az egyetemes közgyűlést, hogy 
hasson oda, miszerint az egyházi közigazgatás minden ágazatában a 
tanítóság az eddiginél nagyobb mértékben belekapcsoltassék.

d) A Bányai Ág. Hitv. Evang. Tanítóegyesület felterjesztésére 
az Orsz. Ág. Hitv. Evang. Tanítóegyesület közgyűlése az Egyetemes 
Tanügyi Bizottság útján azon indítványt terjeszti az egyetemes köz
gyűlés elé, hogy az iskolalátogató tanítókról szóló, Zelenka Frigyes dr. 
egyetemes tanügyi előadó által készített szabályrendelettervezetet 
.vesse el, mivel abban az iskolalátogató tanító számára semmi intéz
kedési jogkör biztosítva nincs, csupán jegyzőkönyvet vehet fel, vagy 
jelentést tehet.

e) A Nógrád-Hcnti Evang. Egyházmegyei Tanítóegyesület indít
ványát, amely az Egyetemes Tanügyi Bizottsághoz tartozik, a közgyű
lés nem tárgyalta.

i ) A közgyűlés egyhangúlag elfogadja Somogyi Bélának a t i t 
kári jelentés kapcsán beterjesztett következő indítványait:

I. Az Orsz. Ág. Hitv. Evang. Tanítóegyesület Üdülőházára a belső 
kölcsönt, minden más elkerülhető kiadást mellőzve, a kölcsön jegy
zőknek a jegyzés sorrendjében a kölcsönjegyzési felhívásban Ígért 
9 /0 -os kamattal együtt a legrövidebb időn belül fizesse vissza.

II. Hogy Üdülőházunk valóban teljesítse jóléti hivatását, a belső 
kölcsönjegyzés visszafizetése után már az 1931. évi nyári időszak
ban nyújtson alkalmat arra, hogy egyelőre legalább a négy egyház- 
kerületből egy-egy a rra  leginkább rászoruló, tehát betegségből fel
épült, vagy valami nagy lelkirázkódáson átesett, kimerült, vagy egyéb
ként üdülésre szoruló, de súlyos anyagi helyzete miatt önerejéből 
üdülésre menni nem tudó olyan kartársunk, aki az Üdülőházra a sze
mélyi járulékokat befizette s azt egyébként is támogatta, az Üdülőház



U i

pénztára  terhére kétheti díjmentes nyaralásban részesülhessen. 
Amennyiben a jövőben az anyagi helyzet ezt lehetővé teszi, e nya- 
ra l ta tás t  egyesületünk olymódon tegye intézményessé, hogy ne csak 
egyházkerületenként, hanem idővel egyházmegyei tanítóegyesületen
ként egy-egy tagot nyaraltasson díjmentesen Üdülöházunk. Az üdü
lésre az előterjesztést az egyházkerületi, illetve egyházmegyei tanító- 
egyesület közgyűlési határozatban, sürgős esetben az elnök saját maga 
teszi meg; a felvételt az Üdülőház intéző bizottsága, sürgős esetben 
annak elnöke eszközli.

Több tárgy nem lévén, elnök zárószavaival s a Himnusz elének- 
lésével a közgyűlés befejeződött.

K. m. f.
Krug Lajos,  elnök. Hrabovszky Mihály, jegyző.

Hitelesítik:
Huszák József,  Kem ény Péter.

Országos egyesületünk által elfogadott 
memorandum.

Szerkesztette és a közgyűlés elé terjesztette: Grieshaber E. H.
Nagyméltóságű Miniszter Úr!

Méltóságos Képviselő Úr!

A  magyar terményfizetéses tanítóság mai katasztrofális anyagi 
helyzete a rra  indít bennünket, hegy a magyar királyi kormány és a 
magyar országgyűlés minden egyes tagjához forduljunk azon alázatos 
kéréssel, hogy igaz ügyünket megértő, atyai jóindulattal tanulm á
nyozza és azt magáévá téve, az igazság szerint annak szószólója 
lenni méltóztassék.

Hogy Nagyméltóságod és Méltóságod szomorú helyzetünket meg
érthesse, legyen szabad a következőket alázattal előadnunk:

1922-ben a magyar tanítóság összes természetbeni járandóságai 
az akkori á rak  szerint átszám ítta ttak  búzaértékre. így aztán minden 
egyes állomás egy bizonyos mennyiségű métermázsa búzával vétetett 
egyenértékűnek. A  termények átszámítása a következő arány szerint 
történt: búza 27'84 pengő, rozs 20 pengő és a tengeri 24 pengő. 
A zóta  tehát minden egyes állomás értékmérője a búza lévén, egy 
méterm ázsa búza értéke, vagyis egy értékegység 27'84 pengőben á l 
lapítta to tt  meg azon célból, hogy a helyi javadalom pontosan be tud
ható legyen a fízetéskiegészítő államsegély megállapításánál.

Nagyon csekély kivétellel a természetbeniek általában évi u tó 
lagos részletben szolgáltatnak ki augusztus— szeptember hónapokban. 
Aki tehát már egy évig semmiből élt, kénytelen terményeit bármely 
áron eladni, hogy évközi terheitől szabaduljon. így tehát a 27’84 
pengős ár mellett a tanítóság sohasem járt  jól, mert a kora őszi hó-



345

napokban a vidéken terményeit ennél magasabban nem igen tu d ta  
értékesíteni. Nyeresége legfeljebb annak a szerencsésebb tanítónak 
veit, aki megfelelő anyagi tőkével rendelkezett és ki tud ta  várni a 
második évnek a tavaszát is, amíg rendesen magasabb árat kaphatott.

1928 óta azonban a termények á ra  fokozatosan aláhanyatlik és 
a természetbeniekkel ellátott tanítóságot évről évre mindnagyobb 
veszteség éri, mert sem a fizetésszedés, sem pedig az azt követő t a 
vaszi időszakban a terményeket a kultuszminisztérium által ér ték
mérőül felállított árban értékesíteni nem tudja. így már 1928-ban 
minden egyes értékegységnél átlagosan 5 pengős, 1929-ben 10 pengős, 
1930-ban pedig már több mint 12 pengős veszteség éri a termény- 
fizetéses tanítóságot.

Ezt a veszteséget egyébként nagyon egyszerűen megvilágítja a  
következő átlagpélda:

Valamely terményfizetéses tanítónak az iskolafenntartó egyház- 
községtől a következő járulékai vannak: 12 q búza, 31 q rozs, 14 q 
tengeri, 650 liter bor, 3 kát. hold szántóföldje, 100 arany korona é r 
tékű munkaszolgálmánya a régi javadalmi jegyzőkönyv szerint.

Ezt a járandóságot 1922-ben hivatalosan a következőképen é r 
tékelték: 12 q búza á 2500 kor. 30.000 kor.; 31 q rozs á 1800 kor. 
55.800 kor.; 14 q tengeri á 2200 kor. 30.800 kor.; 650 liter bor 
á 30 fillér 19.500 kor; 3 kát. hold szántó á l 1/^ q búza 11.250 
korona; munkaszolgálmány átértékelése 100 a. kor. 15.000 korona.

A helyi javadalom tehát összesen 162.350 koronára, vagyis a  
2500 koronás búzát számítva, 64 q búzára, illetve 64 értékegységre 
értékeltetett. Az esetleges készpénzjárandóságot, amelyet az iskola- 
fenntartó adna, ezúttal figyelmen kívül hagyjuk, mivel azt az állam- 
hatalom azóta pengőértékben átszámítva, teljes összegében szintén le
vonásba hozza a fizetéskiegészítő államsegély megállapításánál.

Az államhatalom ennek a IX. fizetési osztály első fokozatában 
levő tanítónak illetményeit a következőképen számfejti:

Azt mondja: a törvény szerint járó illetmény havi 230 pengő, 
vagyis évi 2760 pengő. Az iskolafenntartótól élvezett természetbeniek 
értéke a fenti értékelés szerint 64 q búza, azaz 64 értékegység á 27'84 
pengő, összesen tehát 178E76 pengő. J á r  tehát az illetőnek még 
978-24 pengő, hogy meglegyen a törvényes évi 2760 pengő fizetése.

Ez a javadalom azonban csak papíron van meg. M ert nézzük 
csak, hogy az illetőnek ma mi a tényleges jövödelme? 12 q búza á 15 
pengő bolétával 180 pengő; 31 q rozs á 10 pengő bolétával 310 
pengő; 14 q tengeri (új) á 10 pengő 140 pengő; 650 liter bor á 20 
fillér 130 pengő; 3 kát. hold szántóföld á l 1/^ q búza 67’50
pengő; 100 a. kor. munkaszolgálmány pengőértéke 136 pengő. 
Valóságos helyi jövedelem tehát nem 178E76 pengő, hanem csak 
963'50 pengő. Világos tehát, hogy az illető tényleges jövedelme a 
következő: államsegély 978'24 pengő, a helyi javadalom tényleg-a 
értéke csak 963‘50 pengő; összesen tehát egy évre 194E24 pengő. Ez 
havonta 16E81 pengő, ami megfelel a X. fizetési osztály harmadik 
fokozatának. A  24 évi szolgálattal bíró terményes tanító, aki egy
ben legtöbbször még kántor is, így évi 818‘76 pengővel kap keveseb
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bet, mint a vele szolgálati időre nézve egyforma, de kántori szolgá
latot nem teljesítő osztálytanító és így a valóságban nem a IX. fizetési 
osztály első, hanem a X. fizetési osztály harmadik fokozatában van.

Ezen veszteséghez jön még a kántori szolgálatot végző lanítónak 
am a vesztesége, melyet azáltal szenved már 1922 óta, hogy a gyüle
kezettől bármilyen címen kapott kántori járandóságot az á l lam hata
lom szintén elvette, amennyiben azt is tanítóinak minősítette és az 
államsegély m egállapításánál szintén a helyi javadalomhoz számí
totta. Ezen járandóság a helyi körülmények szerint különféle, de ha 
csak a helyi javadalom 25 százalékát vesszük is átlagban, akkor 64 
értékegység mellett az illető ismét veszít 16 értékegység után á 27'84 
pengőt, tehát 445’44 pengőt.

A  természetbeniekkel ellátott tanító évi vesztesége az előbbi 
pé lda  szerint évi 818'76 pengő. Ha pedig az illető kántor is (tehát 
külön végez olyan mellékfoglalkozást, amely állandó lekötöttséget, 
külön végzettséget és nagy munkateljesítményt kíván), akkor jöve
delme egyáltalában nem szaporodik, mert elvesztette a gyülekezet 
által kántori díjul a díjlevélbe és a javadalmi jegyzőkönyvbe felvett 
kántori d íjá t is, amint előbb láttuk: a 445'44 pengőt. Ez a tanító 
tehát kétszeresen vesztes, mert a tülértékeléssel elvesztett már 819T6 
pengőt, a kántorival 445'44 pengőt, vagyis összes vesztesége így 1264 
pengő 20 fillér. A  IX. fizetési osztály 2760 pengőjénél 1264 20 pengős 
veszteség olyan érzékeny, hogy egy családot lé ta lapjában tám ad már 
meg. Hiszen az imént láttuk, hogy csak 194E74 pengője van, hogyan 
lehessen ilyen korban egy családot eltartani és emellett nagy gyer
mekeket tisztességgel nevelni és tanítta tni?

És erre a fizetésre egy álló esztendeig kell várni! És ezzel a 
fizetéssel mennyi lealacsonyító, arcpirító, koldusoknak sem kijáró szé
gyenteljes megjegyzés és arckifejezés jár az adózók részéről igen sok 
helyen, amikor a tanító a konkolyos, "ocsus gabonát, a vizes bort és 
a  többi hamisított árut nem akarja  elfogadni.

Mennyi keserűség és gond, amikor a hiványban van munkaszol- 
gálmány, de X. nem szánt, amikor be lesz rendelve, mert magáéval 
sem végzett; nem vet, mert a magáét sem vetette el; nem hordja  haza 
a tanító termését, mert az övé is kint van és mire másod- vagy h a r 
m adnapra  valaki elhozná, már a termésnek lába kelt! Ki kárpótolja 
a tanítót, ha termését elverte a jég, vagy vetését tönkretette a fagy, 
b a  á lla tja i  elhullanak?

De ki tudná elszámlálni azt a sok kellemetlenséget, amellyel 
nekünk meg kell küzdeniink, hogy teljesen el ne veszítsük azt a so
vány falatot is, amelyért nemcsak mi családfők olyan sokféleképen 
és olyan keservesen megdolgozunk iskolán belül és iskolán kívül, h a 
nem ezenfelül még egész családunk is azért a fizetésért, amelyet min
den más magyar tisztviselőtársunk hasonló végzettséggel minden hó 
e lsején  pentosan megkap minden lágy- és jégkárbiztosítási illeték 
levonása nélkül és amely fizetésért nem kell még külön álmatlan é j 
szakákat töltenie egész családjával együtt azért, hogy nem veri-e el 
a  jég a termését, nem fagy-e el a vetés, lesz-e eső, napsugár stb.?

Gyakran halljuk, hogy a természet’benieknek valamikor jó dől-
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guk volt! Akik ezt mondják, talán nem is sejtik, hogy a tanítónak 
minden egyes deka terményét még jobban elrekvirálták maximális 
áron, mint a polgártársainkét, mert pontosan számbavehető volt. És 
ha itt-ott valaki a gazdálkodásával tényleg tudcít  valamelyes anyagi 
előnyhöz jutni, ezért úgy maga, mint egész háza népe külön és ke 
servesen meg is dolgozott. Hangsúlyozni kívánjuk azonban, hogy az 
ilyenek száma nagyon ritka és azért az utódokat ilyen nagy m érték
ben szinte büntetni tán  mégsem méltányos, sem igazságos.

A  földdel való gazdálkodás és a tanítónak mai, magasabbrendű 
iskclánbelüli és iskclánkívíili tevékenysége különben sem fér m ár 
össze. Aki hivatása magaslatán álló, igaz tanító akar lenni, annak 
minden gondját a tanítói hivatás minél tökéletesebb betöltése kell 
hogy legyen. Az ilyen tanító nem ér rá  gazdasággal törődni. De 
különben is a tanítóság nagyrésze sohasem tudott igazán intenzive és 
eredményesen gazdálkodni, mert erre sem ideje, sem tőkéje, sem fel
tétlen alkalma nem volt. És ha ma még a gazdának sem fizeti meg 
a gazdálkodással járó k iadásokat a hazai föld, annak a gazdának, 
aki minden m unkáját maga végzi a családjával, akkor még kevésbé 
fizetheti ki magat a tanítónál, aki minden munkát kénytelen drága 
pénzért megcsináltatni. A gazdálkodással járó anyagi veszteséget 
egyébként a magas kormány is elismerte akkor, amikor a bolétával 
mintegy kárpótolni akarta  a gazdaközönséget azért a ráfizetésért, 
amellyel ma a gazdálkodás jár.

Ismételten hangsúlyozzuk, a tanítóságnak mai sokoldalú és iga
zán nemzetmentő hivatása azt kívánja, hogy anyagi gondoktól m en
ten élhessen szent hivatásának. És ha már az á llamhatalom a mai 
szomorú viszonyok mellett nem is tu d ja  ezt a teljes anyagi függet
lenséget biztosítani, legalább mentesítse attól, hogy a gazdálkodással 
járó rizikó anyagilag tönkre ne tegye és a velejáró sokféle ezernyi 
baj és kellemetlenség lelki energiáját feleslegesen ne fogyassza és 
hivatásának lelkiismeretes teljesítésére időnek előtte alkalmatlanná 
ne tegye. Amíg tehát a mai korba már nem való fizetési móduszon 
változtatni lehet, őrködjék az államhatalom, hogy a tanítóságnak mi
nél kevesebb anyagi vesztesége' legyen.

Mi nagyon szerények vagyunk, nem várjuk mi azt, hogy az á l
lamhatalom azonnal E ldorádót teremtsen számunkra. Nem várjuk azt 
sem, hogy szerencsétlen magyar hazánk mai szomorú helyzetében más 
tisztviselőtársainkkal szemben gondtalan és fényes anyagi megélhetést 
biztosítson. Mi nem pecsenyét, hanem csak a mindennapi szűkös, 
lelkiismeretes munkával többszörösen megszolgált jogos falat kenye
re t  kérjük. Nem biborban, csak tisztviselőhöz illő szerény ruhában 
akarnánk  járni és gyermekeinket állásunkhoz mérten tisztességes n e 
veltetésben részesíteni.

Mi csak azt kérjük alázattal, hogy a magyar hazának, ne mosto
ha-, hanem édesgyermekei lehessünk végre valahára. Mert a mai 
helyzet az, hogy a tanítóságnak természetbeniekkel ellátott része és 
a kán tcrtanítóság már olyan rendkívüli áldozatokat hoz, amelyeket 
tovább viselni nem képes, m ert egyenesen csa lád ja  és hozzátartozói
nak létét a végveszéllyel fenyegetik.
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Amióta érzékeny a veszteségünk — 1928 óta — , állandóan ké
rünk, könyörgünk. Kértük már többízben, hegy az értékegységet a 
magas kormány számmítsa le a tényleges vidéki áraknak megfelelően, 
alacsonyabbra. Voltunk már a Kormányzó ür őfőméltóságánál is ké
résünkkel. Gyűléseinken minden alkalommal megjelent a magyar 
parlam entnek több különféle pártá llásű  képviselője, akik mindenkor 
arról biztosítottak bennünket, hogy igazságos ügyünk mellett egyhan
gúlag állást foglal az egész képviselőház.

Őszinte, mélységes fájdalom tölti el azonban szívünket, amikor 
tényként kell megállapítanunk, hogy ügyünk nemcsak nem haladt 
előre, hanem helyzetünk napról napra rosszabbodik és most már való
sággal katasztrofális, hiszen fizetésünknek immáron 50 százalékát ve
szítjük el. A  mi esetünk nemcsak Magyarországon, de az egész vi
lágon példátlan! Példátlan , mert nincsen olyan tisztviselői réteg, 
amely fizetésének egy ilyen tekintélyes százalékát volna kénytelen 
a haza oltárán áldozni azért, mert az állam háztartás egyensűlya nem 
bírja el törvényes fizetésünk csonkítatlan biztosítását. Dacára an
nak, hegy törvény biztosítja a tanítóságot arról, hogy a nem állami 
tanítóság fizetése nem lehet kevesebb az ugyanolyan szolgálati idő
vel rendelkező állami tanítóénál, már három év óta mélyen ala tta  va
gyunk törvényes járandóságunknak és amint az előbb bebizonyítottuk, 
fizetésünknek egy tekintélyes részét elveszítjük.

Az elmondottakkal ügy véljük, hogy bebizonyítottuk ügyünknek 
igazságát és helyzetünknek tarthatatlanságát. Ismételten és a leg
nagyobb alázattal fordulunk a magas kormány és a magyar p a r la 
mentnek minden egyes tagjához ama kéréssel, vessen véget vesztesé
günknek és szomorű helyzetünknek. Mi csak igazságos elbánást ké
rünk. Ha a magyar á llamhatalom minden magyar tisztviselőnek tö r
vényes illetményét most is csonkítatlanul tud ja  biztosítani, akkor 
teljes joggal ugyanezt várhatja  a nem állami tanítóságnak term ény
fizetéses része, annál is inkább, mert legnagyobb része már m a jd 
nem egy évtized óta ingyen végzi a kántori szolgálatot, melyért járó 
jogos fizetését az államhatalom szintén elvette és amely tekintélyes 
évi összeggel olyan példátlan  áldozatot hozott a haza oltárán!

Nagyméltóságű és Méltóságos Urunk!
Ezeknek előrebocsátása után alázattal kérjük a következőket: 

Méltóztassék a kormánynak a felhatalmazást megadni, hogy
a) az értékegységet a mostani term ényáraknak megfelelően az 

1930. évre 15 pengőben állapítsa meg, a jövőben pedig az értékegy
ség minden évben az azon évi augusztus és szeptember havi és vidéki 
átlagárak a lap ján  űjból állapíttassák meg;

b) az 1929. évre értékegységenként 10 pengő, az 1928. évre pedig 
értékegységenként 5 pengő térítés utalványoztassék minden érdekelt 
tanító számára;

c) a tanítóságnak azon része, mely földjét bűzában adta bérbe, 
mentesíttessék azon kötelezettség alól, hogy a bérlőjének bűzát ad 
jon. Amennyiben azonban ez lehetetlen volna, ügy adja  meg a le-
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hetőséget arra, hegy a bérletet már a legközelebbi évre felmondhassa 
és azt megsemmisíthesse;

d) 1931. évi január 1 -tői számítva a kántori, tanítói és levitái 
javadalom egy megfelelő, méltányos százalék szerint különíttessék el 
egymástól, és az így fennmaradó tanítói javadalom egészíttessék ki 
a megfelelő államsegéllyel;

e) tegye lehetővé, hogy a tanítóság ne legyen kénytelen gazdál
kodni, munkaszolgálmány és egyéb természetbeniek igénybevételével 
pedig megbontani a tanító és gyülekezet közötti jó viszonyt.

Nagyméltóságú és Méltóságos Urunk!
Tiszteletteljes kérelmünket bízó lélekkel és ama reményben 

nyújtjuk át, hogy ügyünk elintézése megértő, igazságot kedvelő és 
azért igazságot tévő, meleg szívekre talál. Mi rendületlenül bízunk 
abban, hegy a magyar királyi kormány és a magyar parlam ent sze
gény hazánk válságos helyzetében is meg fogja találni azt az össze
get, amely a természetbeniekkel e llátott tanítóságnak jogos, törvényes 
fizetését cscnkítatlanul biztosítja és ezáltal visszaadja felzaklatott 
lelkének nyugalmát és szerény megélhetését.

Nagyméltóságú Miniszter Úr és Méltóságos Képviselő Úr a láza
tos szolgái

Somogyi Béla,  titkár. Krug Lajos,  elnök.
Uhrin Károly, Perényi Rezső,  Húszók József ,  Kemény  Péter , 

Grieszhaber Endre Henrik, Darida Károly. i

Titkári jelentés.
Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Újra lepergett egy esztendő az idő homokján s mi magyarországi 
evangélikus tanítók ú jra  összejöttünk itt, ebben a tanítói kitartást 
szimbolizáló épületben. E szent hajlékban megtelik lelkünk meleg, 
ünnepi érzésekkel. Hála tölti el szívünket, hegy legutóbbi közgyű
lésünk óta újból egy munkában eltelt évet hagyhattunk magunk mö
gött s á ldozhattunk a hit, a vallás és a haza szent oltárainál. M eny
nyi fáradtság, gond, küzdés áll mögöttünk egy esztendő távlatában! 
Mennyi remény, vágy, törekvés ment teljesedésbe s mennyi zuhant 
alá tört szárnyakkal a porba! Ezeken az emlékeken mereng s ezeken 
a kérdéseken töpreng a lelkem, amikor országos egyesületünk köz
gyűlése elé beszámolót óhajtok terjeszteni újabb egyévi működé
sünkről.

Tanítói munkánkban megszoktuk, hogy működésünk közvetlen 
nyomában igen ritkán tapaszta lhatunk igazi eredményt. Éveknek kell 
elmúlniok, mire ott lá tjuk  előttünk a felserdült gyermeket ismeretek
ben, testi s lelki erőkben meggazdagodva, istenfélelem, emberbecsü- 
lés, hazaszeretet  és léleknemesség drága értékeivel felvértezve. Sok
szor állunk gyermeki elmék látszólag termőképtelen sivatagja előtt,
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ahci hiábavalónak látszik minden fáradozás, munka és törekvés, ahol 
csüggedten kürdezzük: ,, Vaj jón mi lesz ebből a gyermekből?“ A z
után elmúlik néhány esztendő folytonos munkában, törődésben és 
íme: zöld oázis virul a sivatag sárga homokján! A kitartás: a peda
gógus csüggedést nem ismerő kitartása, türelmes munkája megvilágo- 
sítctt homályos, ködben bolyongó elméket, értelmet fejlesztett s 
életre keltett  szunnyadó lelki erőket. Az a kisded, akit mint idegen, 
az ismeret s a nevelői hatás szempontjából előttünk érintetlen és 
te ljesen közömbös, sőt ta lán  látszólag kietlen- és idegenlelkü gyer
meket vezettek elénk s akit évek múlva mint az elemi ismeretekkel 
felruházott, öntudatos egyéniségű, határozott jellemű, vallásos és h a 
zafias érzésű gyermeket adunk vissza a szülőknek, vagy tovább, m a
gasabb képzésre, az a gyermek mégis megmutatja hosszú évek m un
ká jának  sikerét. Igaz, közben nagyon sokszor nemcsak évek, hanem 
évtizedek is elsuhannak és jubileumi megemlékezések határköve vagy 
új nemzedék feltűnése emlékeztet és állít meg küzdelmeinkben s 
koronáz meg, igazol és jutalmaz évtizedes törekvéseket. Igen, a t a 
nító sokszor csak életmunkája vége felé látja, mit végzett, milyen 
termés fakadt keze nyomán!

Mintha velünk, elismertetésünkkel s jogos kívánságaink és é r 
dekeink figyelembevételével is ugyanez történnék! Múlnak az évek, 
küzdelmek hosszú sora lezajlik és el viharzik felettünk, de mi az oly 
nagyon óhajtott sikert, jogos kívánsággot még mindig édenkeríi tiltott 
gyümölcsként, messze látjuk tőlünk s minden vágyunk csak mint 
reménység m arad  meg és mint lázas sóvárgás égeti lelkünket.

Emésztő láng mardossa lelkemet: hát ebben a hazában minden 
sebet előbb kell gyógyítani, mint a tanítóság sérelmeit? Ha némelyik 
rendje  ennek a nagy államgépezetnek sovány kenyeret mondhat is 
magáénak, de olyan panaszos és keserű kenyeret egyik sem eszik, 
mint a tanítói rend. Mi vagyunk azok, terményfizetéses tanítók, akik 
nagy százalékban lemorzsolódott fizetésünkből már évek óta inség- 
adót fizetünk ennek az országnak.

Nem hozctt eredményt idáig a kormányzói kihallgatás sem. 
Újabb próbálkozás az Országos Tanítószövetségben, éppen egyik agi
lis kartársunk  kezdeményezésére megalakult bolétabizottság. A  sajtó 
m ár valamivel tá jékozottabbnak látszik terményfizetéses kartársaink 
sérelmeinek kérdésében. De eredmény még mindig nincs. A  pénz
ügyminiszter rideg, visszautasító á lláspontján megtörik minden küz
delem. Az ország súlyos helyzete a jogcím a tanítóság jogainak el- 
^áncsclására . Ez csak hamis álarc! Ugyanakkor a minisztériumoknak 
összesen 57 autója fut a főváros utcáin. Ugyanakkor magasrangú 
minisztériumi tisztviselők oly hihetetlen nagy számban szerepelnek 
az á llamháztartásban, hogy megdöbbenve kérdezzük: hogyan bírhat 
el egy koldus ország ennyi magas fizetést? És ugyanakkor talált  a 
pénzügyminiszter fedezetet arra, hogy a honvédtisztikar fizetését re n 
dezze. Igen, mert a honvédelmi miniszter nem akar olyan tisztet 
látni, aki nélkülöz s ezzel a gesztussal igen nagy magasságra emelte 
tisztikarának tekintélyét és súlyát. Hol a mi rendünknek a feje, aki 
két kézzel osztja  szét az ország pénzét luxusépítkezésekre? Mikor



jön a rra  a tudatra, hogy csak megelégedett munkástól lehet meg
bízható és teljes lélekkel végzett munkát várni? Mikor épül fel a  
méltányosan fizetett, m unkájáért  nem éhbérrel, de igazságos kenyér
rel jutalmazott tanügyi munkások ugyancsak büszkén felmutatható 
életcbjektumai felépítésének ideje? Vájjon mikor? A tizenkettedik 
óra utolsó percei itt vannak. Az Alföldön tudomásom szerint 80 
tanító port indított az államkincstár ellen fizetéscscnkítás miatt. Du- 
nántüli egyházkerületi tanítóegyesületi közgyűlésünkön olyan súlyos 
indítvány hangzott el s olyan drámai kiáltás sikoltott bele a tanítói 
lelkekbe, hogy megrendülés, megdöbbenés járt  nyomában és csak az 
önfegyelmezés, a kiegyensúlyozott tanítói lélek erős, tiltó szava állí
totta meg az indítvány továbbvitelét, valamint az a cél, hogy az egye
sületet működésének felfüggesztésétől megóvja a közgyűlés. Mikor 
eszmélnek rá  az illetékesek a r ra  a szégyenletes igazságtalanságra, 
amit éveken át tűrnek a tanítósággal szemben? Mikor? Az idő meg
érett rá. A  változásnak jönni kell, különben ki vállal felelősséget 
népoktatásunk és oktatói karunk lezülléséért?

Várni már nem, tűrni is csak alig tudunk!
Vannak sebek, amiket begyógyít az idő! A  mi sebeinket az idő 

csak súlyosbítja és tovább üszkösíti. Orvoslást, gyógyulást minél 
előbb, mert elveszünk

Első helyre tettem jelentésemben legsúiyosabb panaszunkat, leg
égetőbb sérelmünket, hogy azon áthaladva megnyugtatóbb képeket 
sorakoztassak fel evangélikus tanító közéletünk egyévi k rónikája  
nyomán.

Hová forduljunk vigaszért, ha lelkünk háborcg, ha szívünket 
kétség m ardcssa?  Egyházunk története az örök evangéliumi igaz^ 
ságck felé irányítja  tekintetünket s a vallás vigaszát nyútja  felénk. 
Közegyházunk helyzete ugyan multévi jelentésem óta nem javult, 
mert mcst is lépten-nyomon érik megaláztatások, megbántások; de 
azért csüggedés helyett öntsön erőt hitünk szilárdságába, megingat- 
hatatlanságába vetett bizalmat belénk e most folyó emlékezetes esz
tendő, mikor az ágostai hitvallás alapigazságai négyszázéves múlt 
után is ugyanolyan erős fundamentumai m arad tak  egyházunk tan ítá 
sainak, mint voltak négyszáz évvel ezelőtt. Sok viharon át is rendü
letlenül állnak a régi igazságok. Nem élő példa-e ez arra, hogy az 
igazságnak elbuknia nem szabad? Elhomályosíthatják, de előbb-utóbb 
győz és fényesen ragyog.

Egyesületünk egyévi története is szolgáltat felemelő és küzdel
meink között erőt adó eseményeket. A  Magyarországi Tanítók O r
szágos Szövetsége ú t ján  belépett egyesületünk a Tanítók Nemzetközi 
Szövetségébe.

Tavalyi jelentésem egyik pontjá t  ú jra  büszke örömmel és pedig 
fokozódó örömmel iktatom ezévi jelentésem pontjai közé is és pedig 
azt a pontját, amely tagegyesületeink működésére vonatkozik. T ag
egyesületeink ezen évben még a multévinél is gazdagabb egyesületi 
munkásságot fejtettek ki. Sok egyesület széles társadalm i köröket 
vont érdeklődése körébe s ezzel igen nagy szolgálatot tett  nevelés- 
oktatási szakkérdéseink s a pedagógia iránti érdeklődés felébresztő-
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sének s munkánk helyes értékelése ügyének. Sck magvas előadás, 
értékes felszólalás, indítvány és határozat jellemzi ezeknek a gyűlé
seknek működési vonalát. Különösen emlékezetes volt legutóbb ok
tóberben a Dunántűli Egyházkerületi Tanítóegyesület soproni gyű
lése, ahol vendégül tisztelhette Rendtorff  Ferenc dr. lipcsei egyetemi 
tanárt, a németországi Gusztáv Adolf-Egyesület elnökét, aki lelkes 
szavakkal felelt Krug Lajos klasszikus szépségű német üdvözlő be 
szédére  s hangoztatta, hogy az iskola és templom, egymás mellett 
állva, kell, hogy végezzék szent hivatásukat. Erről a gyűlésről mondta 
Kapi Béla püspök: ,,Örülök, hogy Dunántűl tanítósága ügy rendezte 
ezt az ünnepet, hogy mi ismét büszkék lehettünk Dunántúl tan ító 
ságára .“

Hasonló büszkeség és öröm tölti el lelkemet, ha az ,,Evangélikus 
Népiskola" még a multévinél is magasabb színvonalú ezidei évfolya
mát végiglapozom. Mint szakirányú sajtóorgánumnak nevelésoktatási 
és tanítói közvéleményt formáló hivatását mintaszerűen betöltő sze
repéről csak a legnagyobb elismerés hangján szólhat minden elfogu
latlan  szemlélő. A  m unkatársak száma állandóan növekszik, minden 
egyesületre nézve kitüntetés, ha egyik tagjának valamelyik közgyű
lésen előadott értekezését e lapban való megjelenésre méltatják. Nem 
ilyen biztató azonban a lap anyagi képe s nem hiszem, hogy ilyen 
örvendetes számban emelkedik az előfizetők száma.

Évről évre visszatérő, nagyfontcsságú kérdésünk Üdülőházunk. 
Ismeretes, hogy az Üdülőház anyagi ügyeinek intézésére külön bizott
ságot alakíto tt legutóbb egyesületünk. Ez a bizottság felhívást bo
csáto tt ki belső kölcsön jegyzésére. 1000 darab 50 pengő részjegy 
jegyzése volt tervbe véve 50.000 pengő értékben. Sajnos, az akció 
nem sikerült. Ennek oka talán a nehéz tanítóscrs, talán a gazdasági 
válság, vagy a közöny, vagy a bizalmatlanság lehetett-e, nem tudom. 
Biztatónak ezt a tényt nem lehet tekinteni. De én m agyarázatot t a 
lálok rá s éppen a rendkívül nehéz anyagi körülményekben. Hála a 
jó Istennek, az Üdülőház kérdése a Dunántúli Egyházkerület hosszú- 
le jára tú  kölcsönével végre mégis megoldást nyert.. E kerület elnök
ségének örök hálával tartozunk érte. De ugyancsak mély hála illeti 
meg elnökünket, kinek személye főtényezője volt a kölcsön megszer
zésének. Bizonyos anyagi kérdések most is várnak még elintézésre. 
Első teendőnk legyen, minden újabb beruházást, javítást mellőzni és 
legelső kötelességének ismerje az Intézőbizottság, az Üdülőházra 
belső kölcsönt jegyző tagoknak a befizetett részjegyek összegeit azon
nal, mihelyt erre fedezet lesz, visszafizetni. Mint érdekelt fél is b e 
szélek itt. Ha én kötelességemnek ismertem, nehéz körülmények kö
zött két részjegyet befizetni akkor, amikor csak igen kevés kartársam  
cselekedett hasonlóan s a tagok óriási többsége nem hozott áldozatot, 
pedig talán igen nagy része sokkal könnyebben nélkülözhette azt a 
100 pengőt, akkor én sem vagyok hajlandó pénzemet még kamatozás 
mellett sem ott tartani. Annál is inkább sem, m ert taníttatási gond
jaim küszöbén a r ra  szükségem van. De meg nem is szociális eljárás, 
hogy kevés ember viseljen nagy tömegek helyett terheket. Azt hi
szem, így gondolkodnak a többi részjegyzők is. Indítványom azért a
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következő: „Az Ág. Hitv. Evang. Tanítóegyesület Üdülőháza a belső 
kölcsönt, minden más elkerülhető kiadást mellőzve, a kölcsön)egyzők- 
nek a jegyzés sorrendjében a kölcsönjegyzési felhívásban Ígért 9%-os 
kamattal együtt a legrövidebb időn belül fizesse v issza/ ' Ezen indít
ványommal az Üdülőház és Intézőbizottsága iránti bizalmat óhajtom 
szolgálni, tehát erkölcsileg szanálni és az anyagi szanálásnak egyik 
aktusát végrehajtani. Hogy az erkölcsi szanálást még hathatósabban 
előmozdítsam, van egy másik indítványom is. Meggyőződtem arról, 
hegy a nehéz gazdasági helyzet miatt nagyon kevés tanító tud ma 
egész éven át annyi pénzt összegyűjteni, amivel néhány heti nya ra 
lásra, üdülésre elmehetne. Megelégszik azért az otthoni szünidei pi
henéssel s mivel különösen a Dunántúlon igen sok tanító működési 
helyén, vagy közelében van fürdésre is alkalmas víz, megelégszik az 
otthoni, helyi vagy közeli strandfürdővel. Nem azért, mert talán nem 
töltené el szívesebben a nyara t otthonától távol, változatosságot 
nyújtó és tanulmányi szempontból is előnyös, lelki felüdülést is biz
tosító környezetben, hanem azért, mert nincs meg hezzá az anyagi fe
dezete. Éppen a legteljesebb m unkaerejükben lévő kartársak, akik a 
legerőteljesebb munkát fejtik ki, sokszor hiába sóvárognak az olyan 
nagyon óhajto tt üdülőhází nyara lás  után, rendszerint a legnagyobb 
taníttatási gondok terhei a la tt  is roskadozva, lemondanak minden 
nagyobb igényű nyaralásról,  fürdőzésről, utazásról. Ha csak a kevés, 
kivételes jó anyagi helyzetben lévő kartárs  vagy talán már nyugdíjas, 
idősebb, tanítta tási  gondokon túl lévő kartárs, kiérdemült tanügyi 
munkás vagy esetleg a nagyon fiatal kartársak  némelyike, akinek 
még nincsenek családi gondjai, vagy másfoglalkozásúak, idegenek tu d 
ják csak élvezni Üdülőházunk áldásait, akkor még Üdülőházunk nem 
töltötte be te ljesen jóléti hivatását. Jóléti intézmény csak úgy lesz, 
ha a valóban üdülésre szorulók, betegségen átesett vagy munkában 
kimerült, családi gondoktól is őrlődő idegzetű, javakcrbeli olyan ta 
nítók is nagy számban e lju thatnak  oda, akik különben a legutóbbi 
státusrendezéstől is erősen megsarcolva, a maguk anyagi erejéből 
üdülésre elmenni nem tudnak. Nyújtson ezeknek a nehéz 
helyzetben lévő ka r tá rsaknak  Üdülőházunk támogatást. Már a jövő 
nyári évad a la tt  ha j tsa  végre —  ha lehet —< azt a határozatot, amit 
a következő indítványomra kérnék kimondani: „Hogy Üdülőházunk 
valóban teljesítse tanítói jóléti hivatását, a belső kölcsönjegyzés visz- 
szafizetése után, m ár az 1931. évi nyári időszakban nyújtson alkalmat 
arra, hogy egyelőre legalább a négy egyházkerületből egy-egy arra  
leginkább rászoruló, tehát betegségből fölépült, valami nagy lelkiráz
kódáson átesett, k imerült vagy egyébként üdülésre szoruló, de súlyos 
anyagi helyzete miatt önerejéből üdülésre elmenni nem tudó olyan 
kartársunk, aki az Üdülőházra a személyi járulékot befizette s azi 
egyébként is támogatta, az Üdülöház pénztára  terhére  kétheti d íjm en
tes nyaralásban részesülhessen. Amennyiben a jövőben az anyagi 
helyzet ezt lehetővé teszi, e nya ra l ta tá s t  egyesületünk olymódon tegye 
intézményessé, hogy ne csak egyházkerületenként, hanem idővel egy
házmegyei tanítóegyesületekként egy-egy tagot nyaraltasson díjm en
tesen Üdülőházunk. Az üdülésre az előterjesztést az egyházkerületi,
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illetve egyházmegyei tanítóegyesület közgyűlési határozatban, sürgős 
esetben az elnök saját maga teszi meg, a felvételt az Üdülőház intéző
bizottsága, sürgős esetben annak elnöke eszközli."

Én hiszem, hogy akad a nyara l ta tásra  rászoruló, vagy azt ígény- 
bevenni óhajtó kartárs . Hiszen, ha ma az evangélikus kántortanító 
minden olyan követelménynek lelkiismeretesen meg akar felelni, ami 
részint az egyházi élet körében, részint az új tanterv célkitűzéseiben, 
részint az iskolánkívüli feladatok tömkelegében reá vár, akkor min
den iskolaév végén megbénult munkaerővel, megrokkant m unkabírás
sal és kimerült idegzettel nemcsak üdülésre, de szervezetének gyó
gyításra és általános feljavító ápolásra is szüksége lesz. Ma aggasztó 
jelenség a tanítónak munkával túlterhelése. Ha elérjük valamikor, 
hogy munkánkat olyan arányban jutalmazza az államhatalom osztó
igazsága, amilyen arányban fizetik sok államhivatalnck vagy más köz
életi funkcionárius munkáját, úgy nekünk nagyon sok fizetést kell 
kapni.

Maga az uj tanterv csak részben való végrehajtása is annyi ren 
des, iskolai időn túl végzendő munkát jelent, amennyit nagyon sokan 
rendes, hivatali munkaidejükben sem végeznek magas fizetésekért.

És az új eszmék, módszeres eljárások reánk zúdításában szinte 
nincs megállás. Egymásra halmozódnak új meg újabb problémák és 
zűrzavart, homályt okozó káoszként gomolyognak a tanítóság lelké
ben. Úgy látszik, mégis érzi a felsőség, hegy ennyit mégsem lehet 
követelni a tanítóságtól a mai sérelmes javadalmazási rendszer mel
lett, vagy ha megköveteli a felsőség, azért rendes fizetés jár. Talán 
részben ez az oka annak a nagyon előkelő, a kultusztárca egyik á l 
lam titkárának ajkáról elhangzott azon kívánság hangoztatásának, 
hegy a tanítóságnak időt kell adni az új tanterv eszméinek lelki fel
dolgozására. Kíméleti időt követel az államtitkár a tanítóság számára, 
amiker nem zakla tják  állandóan újabb és újabb eszmékkel, hanem 
lélekzetvételhez juthat, meditálhat s kísérletek, próbák, tapasztalatok 
átszűrő munkája  után tisztábban tekinthet át az új oktatási rendsze
ren s annak eszméin. Csak a legnagyobb helyesléssel lehet e magas 
helyről jövő okos szót fogadni. A pedagógiai szemináriumi előadások 
multévi rohamos tempójának részben lassítást parancsol ez az á llam 
titkári szó s ezt talán nem is fogadja a tanítóság nagy része e llen
szenvvel. Nem azért, mintha nem tanulna szívesen, örömmel, hanem 
azért, mert a szemináriumra a meghívást mindenki meg szokta kapni, 
de a beutazásra,, a megjelenésre szükséges költségeiről csak nagyon 
kevés résztvevőnek gondoskodnak.

Évek óta húzódó és ú jra  visszatérő kérdés a Kapi— Papp-féle 
könyvek új kiadása revíziójának ügye. Multévi közgyűlésünk e lhatá
rozta, hogy a könyvek átdolgozására a tankönyvszerkesztö bizottság
tól javaslatot kér be s mások hozzászólását is kéri. Lapunk folyó évi 
márciusi számában erre* nézve sürgős felhívást is intéztem a tan ító 
sághoz. Sajnos, nagyon kevés visszhangja támadt, A  bizottság két 
tagjának írásbeli javaslatait s a másoktól beérkezett o lvasm ányter
vezeteket július 5-én beküldtem a kiadóhoz s felkértem a revizió 
munkálatainak megindítására. A  kiadó, küldeményemet nyugtázva,
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azt írta: ,,Tar)könyvcsztályunk a K api—Papp-félc tankönyvek új ki
adásának előkészítését lelkiismereti kérdésnek tekinti.“ Most, no
vember 12-én pedig ezt írta: ,,E hó 3-án kelt nb. megkeresésére vála
szolva, értesítjük tisztelt Igazgató urat, hogy magunk részéről készen 
állunk arra, hogy a K api— Papp-féle könyvsorozatot tökéletesebbé 
tegyük. Tekintettel arra, hogy e könyvek tökéletesítését az evangé
likus tanítóság óhajtja  és sürgeti, mi magunk elsősorban az evangé
likus tanítóság javaslatait  és egyöntetű állásfoglalását szeretnők meg
ismerni. Őszinte sa jná la tunkra  mindeddig csekély aktiv érdeklődést 
tapasztaltunk.“ E két levél megmagyarázza, miért késik a revízió. 
Fel kell tehát kérnem ez úton is a tankönyvszerkesztő bizottság azon 
tagjait, akik még szakvéleményüket a revízióra nézve be nem te r 
jesztették, hogy elgondolásukat, ha csak a legrövidebben, vázlatosan 
is, de juttassák írásban sürgősen a kiadóhoz. E kartársak  tudomásom 
szerint Békéscsabáról Darída Károly, Nyíregyházáról Kemény Péter 
és a Dunántúlról Grieszhaber E. Henrik. Ha ők a javaslatokat m ond
juk december 15-éig a kiadóba beküldik, a revízió megindításának 
semmi akadálya nem lehet. A  kiadót az elnök úr e határozatról azzal 
értesítse, hegy a tankönyvszerkesztő bizottság javaslatait tekintse e 
kérdésben országos egyesületünk állásfoglalásának és további felter
jesztéseket ne várjon. Ha az egyesület többi tagjai az eddigi sürgeté
sek, ismételt figyelmeztetések ellenére sem nyilatkoztak meg e ké r
désben, ez a rra  mutat, hegy semmi különös kívánságuk nincsen és 
elfogadják a bizottsági megoldást, megbízva bennük, hogy javaslataik 
összeegyeztetésével közmegelégedésre hajtják  végrei a revíziót.

Az elemiiskolai szakfelügyelet kérdését is érintem. Erre nézve 
az egyetemes egyház megbízásából Zelenka L. tanfelügyelő készített 
új javaslatot, amelyet véleményezés végett leküldték a kerületekhez 
és egyházmegyékhez, amelyek a javaslatot, tudomásom szerint, bi
zonyos módosításokkal elfogadták. Végleges a lakját  az egyetemes 
közgyűlés határozza meg. A  szakfelügyelet eszméjét látom megvaló
sítani az egyetemes tanügyi bizottság azon néhány éves gyakorlatá
ban, amely szerint évenként egy-egy tanítót kiküld néhány elemi is
kola meglátogatására. Ez évben csekélységem is a kiküldöttek között 
volt, a mosenmegyei kisebbségi iskolákat pedig tudomásom szerint 
egy budapesti kartárs ,  Dex Ferenc, lá togatta meg. A  látogatásról be
terjesztett részletes jelentés a lkalm at adott teljesen szakirányú, pe
dagógiai véleményt beterjeszteni a részemről meglátogatott, kiválóan 
működő ménfői, győri és téti elemi iskolák munkájáról. Képviseltem 
országos egyesületünket Krug Lajos elnökkel együtt: Kis János püs
pök és költő em léktáblájának felavitási ünnepén Sopronban, október 
havában. Elnökünk a tanítóság részéről koszorút helyezett az emlék
táblára.

Fá jda lm as érzéssel említem meg azoknak a kiváló kartársaknak  
nevét, akik az elmúlt évben örök pihenőre tértek: M ajor Samu, Stoll 
Ernő, Ulreich Gyula, Héricz Sándor, Nemes Győző, Róth Kálmán, 
Frühwirth Károly, M estery Lajos. Legyen emlékük áldott. Jobb h a 
zába költözött a „Néptanítók L ap ja“ kiváló szerkesztője: Körösi
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Henrik, aki hosszú éveken át a legteljesebb hivatcttsággal irányította 
a tanítóság szakirányú képzését és szellemi életét.

Még sck időszerű kérdés is foglalkoztat és egyesületünk szem
pontjából is közel állna hozzánk, de. nem folytatom hosszúra nyúlt 
jelentésemet. A  mai közgyűlésen a tisztikar a közgyűlés kezébe teszi 
le azt a megbízatást, mellyel a legutóbbi tisztújításkor a kartársi bi
zalom felruházta. Nehéz időkben álltunk az egyesület szolgálatába. 
Nagy eredményekre nem hivatkozhatunk. Igaz lélekkel törekedtünk 
azonban arra, hogv evangélikus népokíatásügyünket szolgálhassuk. 
Igyekeztünk kiáltó szó gyanánt szíveket megdobogtatni, lelkeket éb- 
resztgetni s minden evangélikus tanítói lelkiismeretet megszólaltatni 
evangélikus népoktatásügyünk javára.

Azt ígértem jelentésem elején, hegy ha áthalad tam  legsúlyosabb 
kérdéseinken, derűsebb, nyugodtabb hangon folytatom azt és mégis 
valami komor tónus üli meg annak hangulatát. Mintha az őszi her- 
vadás, a természet lassú elmúlása vonta volna azt borongós köd
fátyolba. Ha így van is, mégsem lehet a borongás teljesen úrrá fe
lette! Az új nevelés győzelemre akar vinni egy régen elhomályosult 
törvényt, azt, hogy az ember nemcsak értelem, de érzelem és akarat 
is, „Vivő, ergo volo." Élek, tehát akarok. Legyen úrrá  a voluntáriz- 
mus egyesületi életünkben is. „Hullámok, ha rémítenek, mérhetetlen 
víz fe le tt“ , az isteni gondviselésbe vetett hit mellett mi adjon erőt 
a vihar elleni küzdelemre? Egyéni akaratunk, kitartásunk! Neveljük 
reá önmagunkat is a vcluntái izmusnak ama törvényére, amely a szor
galom ú tján  szerzett tudást ta r t ja  legértékesebbnek s a becsületes 
vasakaratban lá tja  a konstruktív munka legbiztosabb támaszát.

Minden egyesületi küzdelmünkben, minden nehéz nevelésügyi, 
didaktikai vagy bármely más kérdésünk megoldásának kilátástalan 
volta mellett is, legyőzve csüggedést, kishitűséget, álljunk meg e l
szánt lélekkel a nehézségek örvénylése között és valljuk a költővel: 
„Előtted a küzdés, előtted a pálya. Az erőtlen csügged, az erős meg
állja. És tudod: az erő micsoda? Akarat,  mely előbb vagy utóbb, de 
borostyánt arat!" Somogyi Béla,  titkár.

Ismét voltunk Budapesten.
November 26-ára hívta össze a Szövetség a rendkívüli szövetség

tanácsot azon célból, hogy a természetbeniekkel ellátott tanítóság 
értékegység ügyét tá rgyalja  és amennyire csak lehetséges, a nehéz 
ügyet a megoldáshoz közelebb vigye.

Dicséretére legyen mondva a magyar tanítóság nem term ény
fizetéses részének, hogy ez alkalommal a sok mindenféle' sérelem 
hangoztatásától elállóit és így ez a gyűlés minden energiáját a te r 
mészetbeniekkel o llá to tt tanítóság keserves, most már katasztrofális 
helyzetének megoldására fordíthatta.

Az általános gyűlést megelőzőleg az érdekelt tanítóság különféle 
felekezeteinek megbízottjai jöttek össze egy kis rövidebb megbeszé
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lésre, melynek kapcsán a közgyűlésnek íőelőadója: Ormcs Lajos, a 
református tanítóság országos egyesületének kiváló alelnöke, tá jékoz
tatta a bizottságot a gyűlés elé ter jesztendő javaslatairól. A javas
latok 1 ényege az, hegy a kultuszminiszter és a pénzügyminiszter 
nyújtson az érdekelt tanítóságnak az eddigi veszteségért megfelelő 
kártérítést és az értékegységet a mai viszonyoknak megfelelően é r 
tékelje át újból.

Szerettem volna itten belekapcsolni a kántori ügynek az elinté
zését is. Tán azen kartársaim, akik figyelemmel kísérik fizetési ügye
inknek különféle fázisait és a magas hatóságok alkalmi megnyilatko
zásait, emlékeznek arra, hogy a legmagasabb helyről hangzott el azon 
Ígéretes kijelentés, hegy mihelyt befejezik a most már tényleg be is 
fejezett objektumok építését, azonnal és elsősorban a kántorságet 
fogják kielégíteni. Ez a bizonyos dátum 1931 volna. Igaz ugyan, 
hogy azóta már újabb 4000 tervbevett objektumról hallunk, de ez 
most mellékes. A  fődelog az, hegy a kultuszminiszter részéről tény
leg elhangzott az ígéret és mi most emlékeztetni óhajtjuk  eme ígé
retére. Ezért szerettem volna, ha felvette volna Ormos barátom ja 
vaslatába a kántori ügynek az elintézése kérdését is. Legalább olyan 
formában, hegy azt kérjük, válasszák el 1931-től kezdve a tanítói, 
kántori és levitái javadalm akat egy megfelelő, méltányos százalék sze
rint és az így fennm aradó tanítói javadalm at egészítsék ki a meg
felelő államsegéllyel. Ez most csak egy kis mementó lett volna. Em 
lékezetébe ju tta tta  volna a magas hatóságnak, hogy még van egy sür
gős és e lodázhatatlan  teendője: rendezni a kántori ügyet, amelyet 
annak idején valósággal elkommunizáltak. Nem felejtjük el pedig azt 
sem, hogy az utolsó kihallgatás alkalmával Petry  államtitkár úr őke
gyelmessége azt mondotta: az értékegységet és kántori ügyet mi egy
szerre óhajtjuk  elintézni! íme, tehát odabenn is számolnak a két k é r
désnek az egyszerre való megoldásával.

Nagyon sajnálom, hegy nemcsak Ormos, sem pedig a jelen volt 
többi evangélikus testvéreim a kántori ügyben tett  javaslatomat nem 
honorálták és így a kántori ügy a plénumban szóba sem került. Nem 
pedig azért, mert nem akartam  ott az izgalmat még növelni ennek a 
kérdésnek a felvetésével. Ugyancsak ezen okból hallgattam el a m e
morandumunk ügyét is, mert azt akartuk, menjen egyhangúlag Ormos 
előadó minden javaslata.

Maga a közgyűlés nagyon izgalmas hangulatban folyt le. É r t
hető. Hiszen olyan fájdalm as eseteket hallottunk, hogy azok való
sággal megrázok. Ormos ismertette az értékegység ügyének egész 
történetét és mindazon törvényes intézkedéseket, melyek a kultusz
minisztert és a pénzügyminisztert nemcsak feljogosítják, hanem egye
nesen kötelezik arra, hogy az értékegységnek ügyét a nagy áreltoló- 
dásokra való tekintettel haladékta lanul igazságosan rendezze. Az 
előadói javaslatokat egyhangúlag elfogadta a plénum is. Az evangé
likus tanítóság nevében csekélységem szólt hozzá és örömmel vettem, 
hegy elfogadta úgy az előadó, mint pedig a közgyűlés ama előterjesz
tésemet, amely szerint a m últra  vonatkozó kártérítési igény a való
ságnak megfelelően konkrétizáltassék és így kérjünk az 1928. évre
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5 pengőt, az 1929. évre pedig ugyancsak értékegységenként 10 pengőt. 
Az 1930. évre és az azután következő években pedig az értékegység 
minden évben újból á llapíttassák meg az azon évi augusztus és szep
tember havi és vidéki átlagárak alapján.

A túlfűtött hangulatnak a főmottója az veit: Vájjon mi lesz és 
mit csinálunk akker, ha a hatóság most sem intézi el ezt az ügyün
ket? A  válasz nagyen sokféle volt. Voltak, akik a politizálás terére 
óhajto tták  terelni a tanítóságot, azt mondván; alakítsuk meg a m a
gyarországi tanítók politikai pá r t já t  stb. Nem óhajtok a különféle 
véleményekkel most itt részletesen foglalkozni. Visszatérek ehelyett 
inkább arra, amit eddig mindig hangsúlyoztam ás ami mellett most 
is sziklaszilárd hittel vagyok. Feleslegesnek tartok mindenféle na- 
gycbbmérvű összejövetelt. Egy ilyen nagy plénum nagyon nehézkes 
és nincsen meg az a nyugodt atmoszféra, mely egy ilyen fontos és 
nagy horderejű  kérdésnek nyugodt és higgadt megtárgyalására szük
séges volna. A zt kérdem, mire való összejönni és egymásnak sérel
meinket elpanaszolni? Minek a kedélyeket feleslegesen újból és ú j 
ból izgatni? Sérelmeinket egyénenként ismerjük. A megoldási mód 
is adva van: puhítani a kultuszminisztert az igazság és jobb belátás 
fegyverével. Ezt pedig nagyon szépen és sokkal kevesebb költséggel, 
de meg sokkal kevesebb izgalommal nagyon szépen elintézheti az a 
bizonyos felekezetközi bizottság, amely egyszer már összejött és az 
akkori bölcs tanácskozásával nagyon, de nagyon sokat használt az 
ügynek, Használt főképen azért, mert sokakat felvilágosított a való 
helyzetről. Olyanokat, akiknek halvány sejtelmük sem volt, hogy tu 
la jdonképen miben is rejlik a mi nagy veszteségünk.

H a ez a bizottság állandóan permanenciában marad és állandóan 
kilincsel, lehetetlennek tartom, hogy sikert ne érjünk! Hiszen nagyobb 
társaságot nem is igen tudnak fogadni. Amikor a mostani közgyűlé
sen jelen volt Pintér és Mózer képviselő urak kieszközöltek egy ki
hallgatást P e try  államtitkár ú r  öexelenciájánál és Pesthy Pál kegyel
mes úrnál, meg lett mondva, hogy csak egy bizonyos számú kü ldö tt
ség mehet! Mellesleg legyen mondva, hogy a legilletékesebb fórum: 
gróf Klebelsberg kultuszminiszter úr őxellenciája nem fogadott ben
nünket. Állítólag nem volt otthon . . .  El volt foglalva . . . Azonban 
úgy hallottuk, néhány nap múlva majd értesíti a tanítóság képviselőit 
arról, hogy mikor tud ja  őket fogadni!

Hát szeretettel kérem, én ezt a dolgot nem is így képzelném. 
Hanem a következőképen: R á k o s  István elnök előre k ijá r ja  azt, 
hogy az illetékes fórumok mikor kaphatók. Határozzanak meg egy 
pontos időpontot, hogy mikor vannak a tanítóság számára ,,otthon". 
Amikor a megváltás ezen órá ja  ismeretes, akkor akár táviratilag hívja 
meg az elnökség a bizottságot és akkor menjünk! Ha kérésünk süket 
fülekre ta lá lna és az egyik ajtón kilódítanának, akkor egy másik úton 
és másik módon újból menjünk. És menjünk és csak menjünk, míg 
végre meg nem unnak bennünket és kérésünket kedvezően el nem 
intézik. Ezalatt  m ajd  csak megérik a jobb belátás. Ezt a módot t a 
lálom én csak egyedül célhoz vezetőnek. Mi sem nem sztrá jko lha
tunk, mert ezt ugyan meg nem érzik az országban. Nem vagyunk mi
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vasutasok vagy postások! Sem nem politizálhatunk, mert nem a m a
gyar tanító természete az ú. n. úri huncutság. Mi csak ildomos esz
közökkel és az igazság fegyverével fogjuk igazunkat diadalra juttatni.

P e try  kegyelmes úr szívesen fcgadctt bennünket. Rákos apánk 
azt kérte, hogy a magyar tanítóság páriáinak tegye kellemessé a k a 
rácsonyt és nyújtson addig is, míg a különféle számadatokkal végez
nek, egy visszamenő kártérítést. M inden más sérelmet most elhallga
tunk! És mi volt a válasz? Hogy a kegyelmes úr elsorolta minden 
sérelmünket, még az óvónőkét is, azt mondván, hegy a családi pótlék 
felemelése, a hadisegély, az igazgatói pótlék, a tanyai tanítók pót
léka stb. egyenként mennyibe kerülne. És csak a végén, mintegy mel
lesleg jegyezte meg azt, hogy a kártérítés a múltra vonatkozólag 
1928-ra értékegységenként 5 pengőt véve, 1929-re pedig 10 pengőt 
véve, összesen mintegy ötödfél millió pengőről van szó, amit most elő 
kellene a pénzügyminiszternek teremteni. Biztosította azonban a kü l
döttséget, hogy a kultuszban a legnagyobb megértéssel dolgoznak az 
ügynek a rendezésén és á llandóan tárgyalások vannak ez ügyben a 
pénzüggyel. Mihelyt sikerül megtalálni a szükséges fedezetet, meg 
fogják a kérdést oldani. Nehezményezte' a kegyelmes úr, hogy nem 
hívtuk meg a gyűlésre; hogy közvetlen kapcsolat által jobban elintéz
hető valamely úgy stb. Én azonban azt hiszem, nem érezte volna m a
gát jól abban a túlfűtött hangulatban!

Pesthy Pál úr Őexcellenciája a tanítóságot olyan közvetlen szere
tettel és kitüntető figyelemmel fogadta, hogy minden bajunkat e l
felejtettük és mondhatom, a legbízóbb reménységgel távoztunk igen 
sokan. Őkegyelmessége arról biztosított bennünket, hogy az egységes 
pártnak  minden egyes tagja  átérzí ta r tha ta lan  helyzetünket és min
den igyekezete azon lesz, hogy sérelmünk a legrövidebb időn belül 
orvosoltassék.

És én a magam részéről bízom is. Nem akarom kedves tanító
testvéreimet áltatni, de sok olyan momentum szól amellett, hogy 
ügyünket rövid időn belül mégis csak kedvezően el fogják intézni. 
Kell, hegy a magas hatóság is lássa, ilyen helyzetben a tanítóság dol
gozni nem tud. És ha másért nem, hát el fogják intézni azért, mert 
elvégre nem fo rradalm asíthatják  a tanítóságot a nem nagyon messze 
lévő választások előtt. Meg is mondottuk a képviselő uraknak: ne fe
szítsék most m ár a hurt, mert nagy bajok lehetnek.

Grieszhaber Endre Henrik.

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur!
Régóta kísérem figyelemmel egyik-másik kollégánknak megje

lenő cikkeit, melyek a term ényjárandóságcs tanítókról szólnak. Vég
telenül csodálkozom azon a türelmen, amellyel ezt a vérlázító igaz
ságtalanságot kezelik, évek óta. Nekem csak kb. másfél éve van 
részem benne, de én már most sem tudom magamba fojtani a mérget
__ ta lán  keserűséget, vagy felháborodást — melyet az az arcpirító
közöny és semmibevevés vált ki belőlem, mellyel a magas felsőbbség,



360

a mi igazságos és jogos kéréseinkkel szemben viseltetik. Mert ha va
laha jogtalanságot követtek el, hát ez a mi sérelmünk. Másrészt 
dühbe hoz az az útszéli koldushoz méltó gerinctelen hang és koldulás, 
amellyel mi ,,ko ldu ljuk“ azt, ami nekünk jár. Nem úgy, Urak! Nem 
akarok szítani, lázítani, minek az m ár? Az elégedetlenség már meg
van és én csak az életünkért beszélek. Hogy élhessünk úgy, mint egy 
ember, hogy mutatkozhassunk mi és családjaink úriemberek közt is, 
hegy ne legyünk mi mindenben csak mostohagyerekek.

Akárhányszor az „Evangélikus Népiskola“ a kezembe' kerül, min
dig találok benne egy-egv érdekes cikket, melyben valamelyik te r 
ményfizetéses tanítótársam keserveit panaszolja. A legutóbbi szám
ban Grieszhaber E. Henrik informált bennünket arról, hoty a Szövet
ségben milyen úten-módon gondolják megoldhatónak e kényes prob
lémát. Az a mód, hogy igyekezzünk minél szélesebb rétegben ismer
tetni sérelmeinket, nagyon helyes. De elégtelen! A tanítók 90 szá
zalékának olyan az érintkezési köre, hogy az segíteni aligha tud. 
Meghallgatják a panaszokat, talán még sajnálkoznak is, azután . . . 
nincs tovább. Annak a pár befolyásos embernek - aki tán lenne — 
a szava csak pusztába elhangzó szó lenne, a nagy tömeg közönyében. 
Hanem kérdem tisztelettel, miért nem lát az ember soha egy nagyobb 
napilapban erre vonatkozó cikket? Az ,,Evang. Népiskola“ és más 
tanítói lapok hasábjain csak mi informálódunk a helyzetről, akik - 
sajnos — arnúgyis jól vagyunk értesülve róla és tapasztala tainkat már 
megszereztük . . .  a sajá t bőrünkön. Miért nem helyezik el a kollégák 
panaszos cikkeiket olyan hírlapokban, melyek óriási példányszámban 
jelennek meg és fogynak el. Ezek azután elvinnék a panaszt a nem
zet minden rétegébe. Teszem például a „Pesti H írlap“, vagy más 
európai nívójú nagy napilap.

Ha mi a nyilvánosságtól félünk, sohasem érjük el igazunkat és 
követeléseinket. Szemérmes koldusnak üres a tarisznyája.

Nagyhangú frázisok hangzanak el nap-nap után. „A tanítóság 
van hivatva a szebb jövőt megvalósítani!“ ,,A nevelőké a jövő!" stb. 
Ezzel akarják  a szánkat betömni? Ne higyje azt senki, hogy még a 
régi suszter-tanítók, zupásőrmester-tanítók világa járja. A mostani 
tanítógenerációt az élet és annak viharai nevelték, érlelték. Mi már 
tudunk reálisan gondolkozni és nem kérünk a szép frázisokból, de 
igenis követeljük a szánkból kivett falatokat.

Miért akar és tud a kormány mindenütt segíteni, csak itt nem? 
Miért tu d ja  segíteni a villamossági vállalatokat és sek más magán
jellegű vállalatot, csak a „nemzet napszámosai“ lesznek tényleg há t
raszorítva? Miért lehet az egyes egyetemeknek — és másutt is — 
palotákat építeni, állami pénzből 10— 15.000 pengős asztalterítőket, 
kegyszereket és miseruhákat venni éppen nem szegény felekezetek
nek? Mindezt akkor, midőn egyes osztályok létminimuma sincs biz
tosítva. Én nem sajnálom, de miért járjunk mi rongyosan és nyomo
rogva? Hegy a tőlünk megvont fillérekből asztalterítő, miseruha le
gyen, mikor nekem és a másiknak, a harmadiknak nincs kimenő
ruhánk? Ezt nem. Miért kell olyannak lennünk, mint a ro thadt gyü
mölcs? Kifelé ragyogni, tündökölni, belül nyomorogni. Isten őrizzen
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meg engem attól, hogy felekezeti vagy osztálykérdést akar jak  tám asz
tani, de rá akarok mutatni, hogy mindent lehet, csak ra jtunk  segíteni 
nem lehet. M ert nem akarnak.

Miért esünk mi más elbírálás alá, mint állami kollégáink? Ha 
ugyanannyi a jogunk, miért több a kötelességünk? Ugyanakkor, mi
kor egyszerűen eltu la jdonítják  fizetésünk hétharm adát, miért fizetek 
én két vasúti igazolványért 36 pengőt, míg állami kartársaim  cs£\k 
4 pengőt? Én reggel 6 órakor már a templomban vagyok, délután 4-ig 
tanítok (nemcsak délig!), ha ismétlő van, 6-ig, sőt néha dalárdával 
(egy héten kétszer) 8-ig. M indezért kapok havonta az államtól 58 
pengő éhbért, az egyháztól 16 hold ,,kegydíjat", amire ráfizetek.

Ezzel szemben nincs ünnep, vasárnap, húsvéti, karácsonyi és 
nagyszünet, szóval nincs egy perc, amikor lélekzethez jutnék. Ha 
volna, akkor jön a népművelés, analfabéták tanítása  stb. Ha valami 
hasznot hczna, ham ar elveszik (pl, a törzskönyv), A  földekért kapok 
bérletet 38 q búzát, ennek ára ma kb. 420 pengő, mert a bcléta nem 
nekem jár. Ebből nyugdíj 50 pengő, m arad  370 pengő, vasúti igazol
vány 36 pengő, fénykép stb. 40 pengő, m arad 330 pengő. Ebből 
feleségestül ruházkodjam, mert a fizetés, mely családi pótlékkal 71 
pengő, éppen hogy a ház ta r tásra  elég.

H át köteles valaki háromszoros munkát végezni fél pénzért? És 
akkor még azt kell látnunk, hogy akik minden panaszt meghallgat
nak, csak a mi segélykiáltásainkat nem akarják  meghallani. Csak az 
talál mindig süket fülekre.

Nem, kedves Kartársak, nem használ a mi kunyorálásunk. Itt 
máskép eredm ényt nem várhatunk, csak ha a rendelkezésünkre álló 
legerélyesebb eszközökhöz nyúlunk. Dobjuk félre a koldulást és ne 
kérjünk, hanem minden eszközt megmozgatva követeljünk. Azt, ami 
a miénk, ami jcg szerint já r  nekünk,

A kormány is ránk fog még szorulni és érezni fogja hiányunkat, 
ha nem állunk mellette. Mi felekezeti tanítók tegyünk meg mindent, 
amit hazánk és egyházunk érdeke megkíván, de semmivel sem töb
bet. Mi csak akkor vagyunk jók, ha korteskedni kell, ha választások 
vannak, aztán  mehetünk. Ugyan mikor lesz már bennünk egy kis 
önérzet? H ányadik  deputáció ment már a kultusz- és pénzügyminisz
tériumokba? Mit közöljünk Grieszhaber kar tá rssa l?  Beszélnek a 
számok! Levonnak m éterm ázsánként 27 80 pengőt, én pedig kapok 
itt 11— 11'50 pengőt. A zt hiszem számolni mindenki tud. M éterm á
zsánként kb. 16 pengő. Nálam 38X16, tehát kb. 600 pengő. De ne itt 
kezdjük. Van-e joga elvenni tőlem valakinek azt, amiért én, mint 
kántor, külön megdolgozok? H át a kormány jár elől ilyen példával? 
így is lehet? És az élen állók mernének mireánk tanítókra tám asz
kodni, ha úgy hozná a sors?

A zt ír ja  Grieszhaber: „H asználjunk fel minden eszközt, az il- 
domcsság határain  belül." Ugyan kérem! Ha valakinek torkán van a 
kés, jut eszébe akkor ildomoskodni? Szeretném látni, ha a kultusz- 
miniszter ú rnak  havi 58 pengő fizetése vclna és reménye, hogy majd 
nyáron lesz egyszer kb. 350 pengője (meg egy csomó adóssága a d 
digra), milyen ildomos arcot vágna a gyűlésein?
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Én pedig vágjak jó képet, az iskolában jó kedvvel és alkalom- 
adtán  talán még humorral is, tanítsak. Hát, kérem, erre én nem szer
ződtem. Bohóc nem vagyok, hogy kacagjak, mikor sirni szeretnék!

Eddig ta r t  az én panaszom, mert most már elfogyott — nem a 
panasz, óh, az még volna — , hanem a lélekzetem. Csak még annyit 
fűzök hozzá, hogy legyen oly jó, kedves Szerkesztő úr és 
tegye bele újságjába ezt a panaszt is a többi közé. Ha nem használ, 
talán nem is árt majd. Hozzá kell még fűznöm annyit, h o g y —  sajnos 
— nemcsak az én véleményem ez, hanem itt a határon élő számos 
tanítótestvéré is, akik, nem tudcm miért, de nem mondják el. Talán 
elíásultak már, talán megtörtek, talán félnek. Nem tudom. De én 
nem várom meg, míg elfásulok, megtörök és nem félek! Ők szegények 
nem beszélnek, de látni ra jtuk! Szegény, szegény testvéreim, Ti nem 
is gondoljátok, hegy minden írásnál, szónál jobban kiabálnak arco
tokról a korai ráncck, fejetekről az ősz fürtök és . . . ruhátokról a 
rojtok. Segítsen rajtunk az Úr!

Hittestvéri üdvözlettel
Arnót, Borsód vm, Pártay Tivadar,  evang. k.-tanító.

Biztosítsuk nyaralásunkat.
Furcsának tűnik fel, most nyaralásról beszélni, de aki elolvassa 

az alábbiakat, az meg fogja érteni, hogy miért kell erről már most be
szélnünk.

A sers keze véletlen — akarva, nem akarva —-, egy gyöngyhöz 
ju tta tta  a magyar evang. tanítóságot. Sokan nem is tudják, hogyan 
jutottak ehhez az igazi gyöngyhöz. Nem ismerik fel annak értékét. 
A gyöngy értéke annak igazi voltában, valódiságában van. Amint 
azonban vannak emberek, akik az igaz gyöngy értékét felismerve, 
mohón kapnak utána, de nincs tehetségük, hogy azt megvegyék; vi
szont vannak, akik az igazi gyöngyöt nem ismerik fel, vagy értékét 
lebecsülik, anélkül, hogy annak belső értékét, igazi voltát vizsgálnák. 
És milyen büszkén tekint körül az igazgyöngy tulajdonosa, örülve a 
ritka példánynak és annak, hogy az az ő tulajdona, mely kincset ér.

Magyar evang. tanítótestvérem, tudod-e, hogy nekünk is van, 
hegy a mienk ez az igazgyöngy, a ,.Balaton Gyöngye", Révfülöpön? 
Mienk, magyar evang. tanítóké? Úgy veszem azonban észre, hegy az 
-én tanítótestvéreim közül sokan nem ismerik fel annak igazi értékét. 
Hétköznapiasan napirendre térnek felette, mintha semmi közük sem 
volna hozzá. De' hallottam, vannak olyanok is, akik lebecsülik annak 
értékét, anélkül, hogy közelebbről érdeklődnének felőle. Mondván: 
,,Oda csak a kiváltságosak jutnak!" ,,Oda protekció kell!" —  Fájó 
szívvel kell megállapítanom, hegy ez nagy tévedés vagy rosszakarat. 
Csak az idei nyara lásra  gondolok, amikor a kitűnő konyha mellett, 
külföldieket kellett fognunk, hogy szobáink üresen ne álljanak. Azt 
hiszem, nem ez a célja a mi „Üdülőnknek", hanem az, hogy ott k ed 
vező elhelyezkedés mellett mi találkozzunk, a nehéz tízhónapi munka 
után, néhány hetet kellemes pihenésben együtt töltsünk.
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Igen, vannak, akik azt monják, hogy nincs tehetségük arra, hogy 
nyaralni menjenek. Ezeknek akarom megmutatni annak a módját, 
hogy hogyan juthatnak kedvező nyaraláshoz. Hogy üdülőnk ügyét 
most szőnyegre hozzam, ez írásom főcélja.

Akarsz-e nyaralni, magyar evang. tanítótestvérem, anélkül, hogy 
anyagilag ez nagyobb megterheltetést jelentene részedre? — Igen? 
— Jelentkezz! 1931 január 1-től fizess be havi tíz, hüsz, harminc 
pengőt és biztosítva lesz nyaralásod.

Ajánlatom  a következő:
1. Fizess be nyári pihenésed biztosítására január 1-től július 1-ig, 

havonként, tehát hétszer annyiszor öt pengőt, ahány személy és 
amennyi hétre akarsz majd menni nyaralni.

A  részletfizetés kiszámítására szolgáljon az alábbi táblázat:
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1 35 5 70 10 105 15 140 20

2 70 10 140 20 210 30 280 40

3 105 15 210 30 315 45 420 60

4 140 20 280 40 420 60 560 80

E zé;n  részi etfízetés sei b iz t osítod  inyaralás ó d a t.
2. Ezzel kötelezettséget vállalsz, hogy legkésőbb június 1-ig be

jelented nyaralásod idejének kezdetét.
3. Ha közbejött akadályok miatt mégsem mehetnél el, úgy ennek 

június 1-ig történt bejelentése esetén az á l ta lad  befizetett teljes ösz- 
szeget ,,Üdülőnk“ pénztára  visszatéríti.

4. Június 1-je után való visszamondás esetén megengeded, hogy 
a befizetett összegből naponként annyiszor 1‘50 pengő vonassék le 
az üresen m arad t  szobáért, míg az üresen áll, ahány személy után a 
befizetés történt. I t t  a vezetőség gondja lesz, hogy az így el nem 
foglalt szobákat is minél előbb k iad ja  és a befizetett összegből minél 
kevesebbet vonjon le.

5. T u d o m á s u l v e sz e d , h o g y  n a p o n k é n t  és  s z e m é ly e n k é n t  f iz e te n d ő
5 p e n g ő é r t  s z á l lá s t ,  n a p o n k é n t  n a g y s z e rű  é tk e z é s t  és k a b in h a s z n á 
la t ta l  e g y ü tt  s z a b a d fü r d é s t  é lv e z e l. (Folytatás a 366. oldalon.)
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Kimutatás
az ,.Ev. Tanítók Üdülőháza“ belső kölcsönére jegyzett 

és visszafizetett összegről.

Sor
szám A je g y ző  n ev e , la k h e ly e Jegyzett 

összeg ,
Vissza
fizetett
összeg

1 Ev. ta n te s tü le t ,  B é k ésc sa b a  ................... 3 0 0 - - 1 0 0 '-
2 K arner G usztáv , N a g y a lá s o n y .................... 300 — —
3 U hrin K ároly , B é k é s c s a b a ............................. 200 - 2 0 0 '-
4 M olnár Já n o s , „ ............................. 200’— 200' —
5 G álik  Já n o s , „ ............................. 200 '— 200 —
6 L ip ták  Pál, „ ............................. 2 0 0 '- 200 '—
7 O rszág h  Jó zse f, S zeg ed  ........................  . 150' - —
8 P e s ti a lsó  ta n . egy . K i s k ő r ö s .................... 150 — —
9 K ozsuch  Is tv án , B é k é s c s a b a ........................ 1 0 0 - 100'—

10 H u rsan  G yörgy , „ . . . . . 100 - 100 —
11 Z silin szk y  E rz sé b e t, „ ........................ 100 '— 100 '—
12 K iszely  Já n o s , C egléd .................................. 100 '— —
13 S om ogyi Béla, K ö r m e n d ............................. 100 '— —
14 M olnár Im re, O r o s h á z a ........................ ....  . 8 0 ' - 80 '—
15 M agyar Is tv án , F e l p é r c .................................. 70' - —
16 T rizna Jen ő , S za rv a s  . . . . . . 60 '— 60 —
17 H ra b o v sz k y  M ihály I., B é k ésc sa b a  • . 5 0 '— 50 —
18 H ra b o v szk y  M ihály 11, „ 5 0 ' - 5 0 '—
19 Z silák  Já n o s  „ . . 50 — 50 '—
20 S zru k a  P ál „ . . 5 0 ' - 50 —
21 S te fan o v ics  Ju d it „ . . 50 — 50 —
22 S zlany  Pál „ . . 50— 50' -
23 V arg a  L ászló  M . . 5 0 ' - 50 '—
24 D arid a  K áro ly  „ . . 50' — 50 —
25 M ilyó Já n o s  „ . . 50 — 50 '—
26 F a rk a s  P ál n . . 50 '— 50 '—
27 Laczó E n d re  „ . . 50 '— 50 '—
28 K ovács P ál w . . 50 '— 50 '—
29 S zász R udo lf „ . . 50 '— 50 '—
30 K iszely  G y ö rg y  „ . . 50 '— 50 '—
31 M olnár E m il n 50 — 50 '—
32 L u k o v iczk y  E n d re  „ . . 50 — 50'—
33 B ohus László  „ . . 50 — 50'—
34 L eh o tzk y  Já n o s  „ . . 5 0 - 50 '—
35 P essó  G y ö rg y  „ . . 50 '— 50 —
36 G re k sza  G yörgy  „ . . 5 0 ' - 50 '—
37 S zvák  M átyás 5 0 '— 50'—
38 P o v ázsay  L ászló „ 50' — 50 '—
39 V itéz  K ovács J e n ő ....................................... 5 0 '— 50'—
40 M ezőberény i t a n t e s t ü l e t .................................. 5 0 '— 50 —
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Sor
szám A jegyző neve, lakhelye Jegyzett

összeg
Vissza
fizetett
összeg

41 Weil János, Kölesd................................. 50 —
42 Láng Peter, Soltvadkert.......................... 50' - —
43 Szutter Dániel, Pápa . . . . . . . . . 50 — —
44 Nánik Péter, M ihályi.............................. 74-15 —
45 Horváth Károly, Bezi.............................. 50 — —
46 Tompa Géza, Sopron.............................. 50’— —
47 Bízik József, S z ü g y .............................. 50 — —
48 Dahner Ilus, Sopron . ........................... 50- - —

49 Zsilák György, Békéscsaba................... 50’— 50*—
50 Mayer József, Cegléd............... • . . . 50"— —
51 Berecz Gábor, B e led .............................. 50 08 —

52 Graf Samu. Sopron................................. 50'— —
53 Nagy Lajos, Alszokol.............................. 50'— —
54 Piliszky János, Szarvas . ................... 30'— 30'—
55 Pataky János „ ...................... 30 — 30-—
56 Janovszki György „ ...................... 30' — 30-—
57 Garai Torna „ ...................... 3 0 - 30'—
58 ifj. Piliszky János „ ...................... 30'— 30"—
59 Frankó Mihály „ ...................... 30'— 30'—
60 Rohoni Pál „ ...................... 30'— 30'—
61 Melis Mihály „ ...................... 30 — 30'—
62 Poaani János „ ...................... 30' — 30'—
63 Loos János, R a jk a .................................. 30'— —
64 Hildebrandt Miksa, Jászberény . . . . 45'—
65 Fabriczy Pál, Orosháza.......................... 30'— 30 —
66 Kiss Sándor, Beled................................. 15'— —
67 Bartolf József, M ezőberény.................. 5-— 5 --
68 Lányi Irén, K iskőrös.............................. 5'— 5 —
69 Benedek Vince, Győr.............................. 5‘- 5'—

összesen jegyeztetett ............... 4689-23
Eddig visszafizettetett............... 2905"—
Csekk portó .............................. 35--
Átutalás k ö lts é g e ...................... 280
Üdülőnknek k ö lc sö n ................... 1500'—
Egyenleg, mint maradvány . . . 246'43

I
4689'23 4689-23

Cegléd, 1930. dec. 10.
Kiszely János,

pénztáros.
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6. Az 5 pengőben nincs bent a személyzet borravalója. Erre nézve 
a multévi gyakorlatot ajánlom. Az elmúlt évben ugyanis minden ven
dég borravaló fejében naponként és személyenként 10 f-t fizetett be 
a pénztárba s a pénztáros osztotta azt fel a személyzet között. Pl. va
laki máscdmagával van egy hónapig ott, úgy borravaló fejében 30X20 
fillért, tehát 6 pengőt fizet be a pénztárba.

7. A  pénzt K i s z e 1 y János pénztároshoz Ceglédre kell be
küldeni, aki a többi részlet befizetésére postai befizetési lapot fog 
küldeni.

8. A  tanítók 10 éven aluli gyermekei az összeg felét fizetik.
Most kérdem, kedves tanítótestvérem, tudsz-e havi 20 P-t  fize

tésedből előre beküldeni, hogy nyaralásod biztosíttassák? -  Becsü
löd-e önmagadat annyira, hogy négyheti nyaralás biztosítására hét 
hónapon át 20— 30 pengőt családodra, magadra, egészségedre fordíts?

Én hiszem, ha egyszer oda eljösz, Te is büszkén tekintesz körül, 
mint az igazgyöngy tulajdonosa, látva, érezve, hogy az a Tied is. 
Örülve a ritka együttlétnek, fogod érezni azt, hogy az egy kincs, amely 
egy nagy űrt  töltött ki, azt az űrt, amely közted és tanítótestvéreid
között volt. Niederland Vilmos.

*

Üdülőházunkra összegyűlt  újabb adományok: Krecsák László és 
Kriger Mihály, Nyíregyháza, 10'20 P; Kisfaludy Károly, Bük, 10 P; 
Széles Gyula, Kőszegdoroszló, 10 P; Kalász Rt., Budapest, 100 P; 
összesen 130 P 20 fillér. Tehát 1930. január 1-től december 31-ig 
befolyt összesen 2161 P 04 fillér. Kiszely János , pénztáros.

Vegyes közlemények.
Az egyetemes felügyelő kitüntetése.

Báró D. Radvánszkv Albert folyó évi november hó 11-én, dél
előtt fél 10 órakor nyitotta  meg az egyetemes egyház közgyűlését 
Budapesten, a Deák-téri iskola dísztermében. Megnyitó beszéde nem
csak alaki szépségével, hanem elmélkedésre, beíelétekintésre késztető 
gazdag tartalmával, ténymegállapításaival, igazmondásaival, gondo- 
laíböségével lenyűgöző hatást gyakorolt a feszült figyelemmel hall
gató kiküldöttekre. A  zajos tetszést kiváltó megnyitó után D. Geduly 
Henrik püspök, egyházi elnök, általános örvendetes meglepetést ke lt
ve, jelentette a közgyűlésnek, hogy a kormányzó az egyetemes gyűlés 
napján megjelent rendeletével Báró D. R a d v á n s z k y  Albertet, 
egyetemes felügyelő ura t a legnagyobb magyar polgári kitüntetéssel, 
az I. osztályú magyar érdemkereszttel és ezzel együtt a nagyméltó
ságú és kegyelmes címmel tüntette ki. — A gyűlés tüntető lelkesedése 
közepette kérte az Isten áldását arra, aki adta  és a rra  is aki kapta.

Az ország evangélikus tanítósága is örömmel és hódolatteljes tisz
telettel üdvözli egyházunknak ezt az erényekben ékes vezérférfiát, 
akit őszinte meggyőződéssel és lelkesedéssel követ, akire bizalommal 
feltekint, akinek jóindulatára, megértő szívére mindenkor számíthat.

A  kitüntetés fényében részesedik az evangélikus egyháznak min-
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den tagja, tehát a tanítóság is. Érthető azért, hegy az általános 
örömbe belecsendül a mi örvendezésünk hangja  is és az á ldást k í
vánók tábcrából mi sem hiányozhatunk.

Az Isten Őnagyméltóságát, egyházunk díszét, m indnyájunk ja 
vára, még soká éltesse!

*

Iskclaavatós Győrött.  A  népkultúrának  új védővárat emeltetett  
Győrött a győri evangélikus egyházközség. 133.000 pengős költséggel 
egy szép, a modern pedagógia és higiénia kívánalmainak megfelelő, 
hattantermes munkatermekkel, szertár- és könyvtárhelyiségekkel, t a 
nítói szobával és igazgatói irodával e llá to tt fiúiskolát ép ítte te tt  a szék- 
épiilet udvarának Rába felőli részén, a R ábára  néző gyönyörű front
tal. Az építési programm szerint a közel jövőben megépítteti az egy
házközség a leányiskolát is, a fiúiskola frontjának te ljesen azonos k i
képzésével, az udvar másik végén, úgyhogy a két iskolaépület közé 
szimmetrikusan a m ajdan  megépítendő templomtornyot helyezteti el. 
Ha ez az építkezési terv valóra válik, az új épülettömb gyönyörű 
perspektívát fog nyújani a Rába két ága között elterülő győri minia
tűr Margit-szigetről, az ott sétálók szemének.

Az új fiúiskola ünnepélyes felavatása folyó évi november hó 
23-án, délelőtt 11 órakor volt nagyszámú érdeklődő közönség je len
létében. Az iskola zöld gályákkal feldíszített, tágas folyosóján folyt 
le a szép és magasztos ünnepély, amelyen résztvett az egyházközség 
elnöksége: K a p i  Béla püspök, nagyegyházasi M i k i á s  Mihály fel
ügyelő, J  a u s z Lajos m. felügyelő, S t r a s s e r  Sándor isk.-sz. elnök, 
a lelkészi és tanítói kar, a preszbiterek és az egyházközség mindkét 
nembeli híveinek számos tagú közönsége. Az egyházmegye részéről 
N é m e t h  K ároly  esperes, az egyházmegyei tanítóegyesület részéről 
G a r a n János alelnök volt jelen.

A  kir. tanfelügyelőséget B o 1 d i s Dezső dr. vez. tanfelügyelő, 
Győr szab. kir. várost K o l l e r  Jenő  tanácsos, a református egy
házat G y ő r i  Elemér lelkész és R o s t e t t e r  János főgondnok k ép 
viselték nagyobb küldöttség élén. A  közönség soraiban helyet foglal
tak  még: F a r k a s  Gyula népművelési titkár, P o l g á r  Dénes fő
mérnök, az első díjat nyert G erstenberger-Arvé cég képviselője, 
S c h i e l  és K r a u s z  építési vállalkozók stb.

Az avatási ünnepély istentisztelettel kezdődött. A  ,, Jövel Szent
lélek Úr Is ten “ eléneklése után N é m e t h  K ároly  esperes alkalmi 
imát mondott, m ajd  m egtarto tta  avatóbeszédét, amelyben szárnyaló 
szavakkal ecsetelte egy bibliai idézet a lap ján  a gyermek értékét és 
átadva az új iskolát magasztos rendelte tésének  azzal az óhajtással, 
hogy az hatalmas mérföldkő legyen, mint kultúrintézmény az egy
házközség jövő fejlődésének útján. Hiszi és reméli, hogy az innen 
kikerülő nemzedék az itt töltött évek ha tása  a la tt  istenfélő, jó és 
hasznos tám asza lesz,, a magyar hazának és evangélikus egyházunk
nak, Az ünnepély egyházi része az „Erős vár a mi Is tenünk“ lelkes 
eléneklésével véget ért.

Programm szerint az is tentiszteletet díszközgyűlés követte 
M i k 1 á s Mihály és S z a b ó  József püspöki m. lelkész elnöklete mel-
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lett. A  díszközgyűlést a ,,Híszekegy“ eléneklése vezette be az egyh. 
énekkar előadásában, F eder  K. karnagy vezénylésével. M i k i á s  Mi
hály nyitctta  meg értékes szavakkal a díszközgyűlést. Megnyitója 
kapcsán meleg szavakkal üdvözölte a vendégeket és a közönséget és 
az egyházközség nevében köszönetét mondott az építést irányító ás 
ellenőrző J a u s z  Lajos főmérnök, máscdfelügyelőnek, C s e l l á g h  
Gyula miniszteri tanácsos, nyug. államépítészeti főnöknek és V e 1 s z 
Ödön vár. mérnök, egyházközségi tagoknak, akik odaadó m unkájuk
kal igen nagy szolgálatot tettek a gyülekezetnek. Alig van — úgy
mond —  az épületben olyan tégla, amelynek elhelyezését ne e llen
őrizték volna. Köszönetét mondott továbbá S c h i e l  és K r a u s z  
építőcégnek és általában mindazoknak, akik az épület létrejöttét bá r
mely vonatkozásban munkájukkal elősegítették. M ajd T u r ó c z y  
Zoltán lelkész beszélt az egyházközség nevében az esperesi avató
beszéd szellemében, frappáns hatást keltve, mondván, hogy amint a 
világvárosok hatalmas forgalmát egy kézmozdulattal megállítja a köz
lekedési rendőr, hogy a „gyermek őfelsége" baj nélkül átmehessen a 
túlsó oldalra, éppen ügy sok megvalósításra váró tervének „megálljt" 
parancsolt az egyházközség azért, hogy a „gyermek átmehessen a 
túlsó oldalra". Ezzel az egyházközség nevében az épületet á tad ta  az 
iskolai bizottság világi elnökének: S t r a s s e r  Sándor leányliceumi c. 
főigazgatónak. Strasser Sándor fáradságos munkával összehordott 
adatok alapján, megrajzolva a tfvőri evang. iskolák évszázados m últ
ját, abba belekapcsolta az új iskola megépítésének történetét is, fázi
sonként ismertetvén az építés ügyének egész menetét.

Az iskolai bizottság elnöke most á tad ja  az iskolát W e l t l e r  
János igazgatónak, aki megköszönve az egyházközség nagylelkű á l
dozatkészségét, ígéretet tett arra, hogy a kultúra ezen új védővára 
vezetése mellett kizárólag a hit és a haza szolgálatában fog állani és 
hogy az iskola nem gyűlölködő magyarokat, hinem a hazát békésen 
szolgálni vágyó, igazi férfiakat fog nevelni. Ezt az ígéretet nemcsak 
a maga, hanem tanítótársaí nevében is teszi.

Ezután a gyülekezeti vegyeskar F o d o r  Kálmán egyházi kar- 
nagy gyönyörű „Fohász" című művét énekelte el magának a szerző
nek vezénylésével, melynek elhangzása után elnöklő felügyelő az ava
tási ünnepélyt és a díszközgyűlést bezárta.

Végül S z a b ó  József p. m. lelkész á ldást kérő imát mondott és 
a közönség elénekelte a Himnuszt.

Szétoszlás közben a közönség egy része megtekintette a minta
szerűen tervezett és megépített új iskolát, amely, hisszük, hogy nem
zeti és evangélikus oktatásügyünknek egyik szemefénye és a vallásos 
és hazafias nevelés egyik igen jelentős fellegvára lesz.

Benedek  Vince.

K el lem es  karácsonyi  ünn ep ek et  és b o l d o g a b b  új e s z 
tendőt  kíván a kedves  Kartársaknak és  lapunk barátainak

a Szerkesz tő .



Bolti ára 470 P
Iskolakönyvtárakba! Leventekönyvtárakba I 

Tanító uraknak 20% kedvezmény



A M agyarhoni E vangélikus E gyetem es 
E gyház Egyházi és Iskolai Felügyelősége

által jóváhagyott és az evangélikus 
iskolák használatára engedélyezett

TANKÖNYVEK:
A miniszteri 
eng. száma:

Az ág. h. ev. 
eng. száma:

Angyal János—Fekete József—Gállá Endre: Abc és olvasókönyv. 29,821/1926 1104-54/1929 
Tomcsányi Czukrász Róza—Tóthné Moravcsik Erika: A magyar

gyermek első könyve........................................................  30,503/1927 119/1928

KAPI BÉLA—PAPP JÓZSEF:
Olv.- és tankönyv az ág. h. ev. el. isk. 11. o. sz. 22/1927

* „ „ „ - „ „ „ III. „ „ 23/1927
„ * „ IV .. ,  1104-54/1927

Olvasókönyv az ág. h. ev. el. isk. V—VI. o sz. 1104-54/1927
Tankönyv „ „ „ 1104-54/1927

Kozma László—Mihály Ferenc—Székely Árpád: Magyar nyelv-Í48,719/1926
tani példatár a HL, IV., V/VI o. sz....................................... 167,768/1926 267/192/

Weszely Ödön: Magyar nyelvi példatár és gyakorlókönyv a 111, (46,361/1926
IV., V/VI. osztály számára.................................................  168,168/1926 267/1927

Horváth Károly: Földrajz a IV., V., VI. osztály számára . . . .  46.370/1926 267/1927
Cholnoky Jenő: Népiskolai Atlasz............................................  884-05/127-1929 265 1929
KissJózsef— Walter Károly: Számlán és mértan a HI., IV., V., VI. o. sz |32003^1927 267/1927
Több székesfővárosi tanító: Számtan és mért. a III., IV., V., VI. o. sz. 39,322/2926 267/1927
Kedves Miklós: Természettan és Vegytan az V/VI. o. sz . . .  38,558/1927 34/1927
Angyal János: Egészségtan az V/V 1. osztály számára. 27,108/1926 972-46/1926
Tiboldi József: Énekeskönyv a 111/V1. osztály számára. 58,370/1926 26/1927
Tóth Mihály: Buzakalász. Gazdálkodó ifjak, leányok könyve Olvasó-

és tankönyv ált. továbbképző és gazdasági népisk. 1. o. sz. 53,255/1928 106/1928
II. „ „ 84,501/1928 150/1928
Hl. „ „ 884-05/106-1929 286/1929Dezső Lipót:

Első magyar könyvem. Magyar abc- és olvasókönyv a kisebb
ségi tanítási nyelvű iskolák szám ára............................. 59,540/1926 49'1927

Magyar nyelvgyakorló- és olvasókönyv a kisebbségi tanítási
nyelvű iskolák számára.................................................  59,540/1926 47/1927

Vezérkönyv a magyar beszédnek idegen ajkú iskolákban való 
tanításához. Ára 3 — P .................................................  59,540/1926 48/1927

FRANKLIN-TÁRSULAT
Budapest, IV., Egyetem utca 4
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