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Szerkesztői üzenetek.
K. Győr. A  cikket köszönöm. Várom az irodalmi tárgyút is.

Hálás vagyok munkakészségedért, jókívánságaidért. A  tervekről 
egyelőre főbb vonásokban a mai szám első cikkében tájékoztatlak. 
Egyetértek veled abban, hogy folyóiratunkat sokoldalúvá kell ten
nünk. Ha a kezdet nehézségein túl leszünk, a torlódás is megszű
nik s nyugodtan megfontolhatjuk a tennivalókat. Egyébként a mun
katársakkal legközelebbi közgyűlésünk alkalmával megbeszélést 
óhajtok tartani s a végleges irány kialakítása akkor történhetik meg 
közmegelégedésre. A kéziratokat mindig a hónap 16-áig kérem, 
hogy a másik hónap 1-ére megjelenhessék a lap. További buzgó- 
ságodat kérve, a Te áldáskívánásodat hasonlóval viszonozva üd
vözöllek.

B. L., Balassagyarmat. Újévi jókívánságaidat hálásan köszönöm.
Borsody L., Őrimogyorósd. Köszönöm megemlékezésedet.
Vitéz Szügyi K., Rákoskeresztúr. Hasonló jókívánságokkal vi- 

szonzom megemlékezésedet.
D. Z., Nemeskolta. Fogadd üdvözletedért hasonló meleg áldás

kívánásomat!
H. O., Sárszentlőrinc. Cikkedet még volt szerkesztőnk adta 

nyomdába az idő rövidsége miatt. így én nemi is olvashattam el. 
Hosszúsága miatt csak részletekben közölhetjük. Várok mást is, rö- 
videbbet!

Munkatársainknak. Kérem, küldjék cikkeiket mindig a hónap 
16-áig hozzám, hogy a következő hónap elsejére a lap mindig pon
tosan megjelenhessen. A februári szám közleményeit már most ké
rem! Az új esztendőre nekik munkakedvet, kitartást és Istentől 
áldást, boldog és békés napokat kívánok!

K. J., Cegléd. A lap körül végbement változást volt szerkesz
tője illetékes helyen bejelentette, ami összesen 4 P 80 fill, költséggel 
járt. Kérem ezt részére elküldeni.

L. J R a j k a .  Megemlékezést eket köszönve, hasonló jókívánsá
gokkal viszonzom.

Ludván S., Celldömölk. A  cikk kissé későn jött, de azért helyet 
adtunk neki. Én az ominózus cikk fejtegetéseinek lényegét: a kül
detésről, a ,,hivatal‘‘-nak eredetét, a jellegre vonatkozó elméleti s 
idegen szakmunka idézetére alapított állítást nem tartom veszedel
mesnek. Teória, ami éppen úgy nem csalhatatlan, mint minden 
emberi eredetű elgondolás, még ha a ,,Keresztyén Igazság“ közli is. 
Engem ez hidegen hagy s válaszomban csak az illetőnek azokat a 
helytelen és téves alapon nyugvó következtetéseit hibáztatom s 
igazítom helyre, amelyek a hibás kiindulásból eredtek. Megértem, 
hogy a rendkívül sok hozzám érkezett keserű panasz közt a Te ér
zékeny lelked sem tud oly könnyen megnyugodni, örülök annak, 
hogy e nyugtalanságból megszületett cikked, amely a közvélemény
nek ad hangot az én megértést kereső és e célból inkább engedé
keny hangot képviselő hivatalos válaszom mellett. Ne maradj nyu
godtan máskor sem! Szeretettel üdvözöllek!







Szózat az „Evangélikus Népiskola“ 
olvasótáborához!

A búcsúszó után beköszöntő! Nevezhetnök patinás régi szóval 
elöljáró beszédnek is. Ú jeszterdő hajnalán új felirat és név a cím
lapon: jelzi a változást, az elindulást, ami az „Evangélikus N ép
iskola“ 41-ik évfolyamának küszöbén előttünk kibontakozik. 
Évtizedes, k itartó  munkával k iép ített sajtóterm ék áll az olvasó asz
talán és bebocsátást kér abba a szívbe, ahol eddig helye nem volt, 
de oda is, ahol eddig is szeretettel fogadták. Egyetlen szerve az 
evangélikus népoktatásügynek. Hogy szükség volt rá, m utatja négy* 
venéves múltja s az, hogy amikor nem volt, hiányát éreztük. Hogy 
fenn kell maradnia, követeli valláserkölcsi és nemzeti eszme, mű
velődési és kari érdek éppúgy, mint a körülöttünk sokasodó szel
lemi és anyagi kérdések, időszerű vonatkozások sokfélesége, sür
gető fontossága s még számos olyan szempont, amit minden evan
gélikus tanító érez, életbevágóan fontosnak ta rt és el nem ejthet.

Ez a meglátás ébresztette országos egyesületünk közgyűlésé
ben azt a meggyőződést, hogy lapunkat fenn kell tartan i s nem sza
bad a közöny, a vétkes nembánomság m artalékául odavetni. Ez 
vezetett engem is olyirányú fáradozásomban, hogy e ku ltu rértéket 
átm entsem  a válságos időkön s ezért minden m unkára, küzdelem re 
kész legyek. A mellett, hogy eddigi szerkesztője és kiadója az év 
végéig meg tudta hosszabbítani életét, de csak erősítő injekciók se
gítségével, a lap helyzete nemcsak a beteg intézmény tünetét vi
selte magán, hanem bizonyos restelkedéssel tö ltö tte is el lelkem et. 
Ennek a helyzetnek megalázó volta többször szerzett nehéz órákat 
nekem. Volt lapunk, rajta, mint hivatalos közlönyünkön a mi ne
vünk s mi nem törődtünk sorsával, nem tám ogattuk azt. Hiszen 
egyesületi tagjaink iskoláinak nagy része (a fele sem) elő nem fize
te tt folyóiratunkra. Megalázó volt a helyzet azért, m ert mi igénybe 
vettük annak hasábjait egyesületi híreink, eseményeink, közgyűlési 
beszámolóink, előadásaink közlésére; rendelkeztünk vele: csak nem 
támogattuk. Ez az őszinte szó legyen az egyedüli felhő, ami most, 
új ú tra  indulásunk hajnalán a fölöttünk kiderült eget borítja. De ez 
is csak magunkba szállásra intő jelként álljon ott és a lelkiism eret 
szavának iránym utatásával vezessen bennünket a kötelesség útjára.

Ennek a nagybeteg sajtószervnek orvoslásához arra  a tudatra  
van először is szükség, hogy m ellette áll az evangélikus tanítóság s 
önérzetének felébredése nyomán tám ogató készséggel vezeti új, vi
rágzó korszak felé annak jövendőjét. Ez a fölismerés m entheti csak 
meg e folyóirat sorsát. E nélkül szerkesztők lelkes m unkatársak 
minden fáradozása hiábavaló erőfeszítés, meddő próbálkozás.
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Amint előzetes értesítésem ben egyesületünk tagjaival már kö
zöltem, ez évfolyam első számával országos egyesületünk k iadásá
ban, ezidőszerint csekélységem szerkesztésében jelenik meg az 
„Evangélikus N épiskola“. Beköszöntőm eddigi szavaiban elmond
tam  panaszom at s megjelöltem az egyesület tagjaira váró feladatot: 
a lap felkarolását. Csak azért kezdtem  e látszólag ünneprontó moz
zanatokkal, hogy minden további szavam a békés, zavartalan han
gulat jegyében jusson el evangélikus népoktatásügyünk legtávolabbi 
őrhelyeire is. Azután a távolabbi szebb múlt felé tekintve, hálával 
megtelt, felüdült lélekkel forduljunk a jövendő felé és önbizalommal 
töltsük meg lelkünket.

Hála a múltért! Hála és kegyelet az alapító emlékének, aki 
az evangélikus tanítóság m unkájának, továbbképzésének, fejlődési 
lehetőségének egyedüli hathatós segítő eszközét a tanügyi és ne
velésügyi szaksajtóban lá tta  és a tanítónem zedéknek kezébe is adta. 
Ez a meglátás hozta életre a lapot és ta rto tta  fönn küzdelmes sor
sában is évtizedekig. A világháború elhallgattatása után Krug Lajos 
alkotó szelleme hívta újból életre és ta rto tta  fönn ugyancsak küz
delmekkel, de egyben nagy szakértelem m el, féltő gonddal, több, 
mint egy évtizeden át. Hála és elismerés illeti őt munkájának to- 
vábbfolytatói részéről! Köszönjük neki, hogy irányt m utatott, idő
szerű kérdéseinket mindig napirenden tarto tta , tanított, buzdított 
és a helyes ú tra  vezetett bennünket. Szava messze elhangzott: esz
m éket term elt, alkotott, épített, de soha a rombolás, a visszavonás, 
a hétköznapiság, vagy személyeskedés eszközévé le nem süllyedt. 
E'zzel ellentétben mindig a tisztultabb légkört kereste, ahová a 
földi gyarlóság porából nem jut el a szenny, hanem ragyog az igaz
ság fénye és bevilágítja a sötét földi tájakat. Örömmel fejezem ki 
hálám at itt a nagy nyilvánosság előtt. Ez az érzés mélyen a szí
vemből fakad és nem szürke udvariassági tény. Én sokszor tanúja 
voltam nehéz lelki vívódásainak, amibe a lap sorsa kényszerítette 
őt bele. M ár ott álltunk, hogy megszünteti a folyóiratot, a helyett, 
hogy egyesületünknek átadná. De megérkezésem után a tárgyalá
son elvégezte már szám adását leikével, m ert felkérésem re kijelen
te tte : ,,Áz elmúlt éjszaka önmagámmal beszélgettem  s elhatároz
tam, hogy átadom  a lapot, de vannak kikötéseim !“ A lélek mélyén 
alakult ki az a tudat, ami döntő elhatározásra vezetett és legyőzte 
az emberi m ozzanatok ellenvetéseit. Személyi mozzanatok ezek; 
de, aki a lelkek mélyébe szokott tekinteni, megérti, hogy nagv el
határozások mindig befelé: a lélek mélyére hatoló, önmagunkkal 
folytatott beszélgetésekből, magábaszállásból fakadnak.

Járja  meg e lap olvasótábora is ezt az u tat: szólaltassa meg 
lelke mélyének benső szavát, a lelkiism eret beszédét és hallgasson 
rá! Most már a mi tulajdonunk a folyóirat. Az átvétel három fel
té te lé t elfogadtam.

Erről majd beszámolok választmányi ülésünkön s vállalom is 
érte a felelősséget. Nem nagyjelentőségű feltételek!

Hogy a jövőben hogy tud fennmaradni ez az intézményünk, an
nak is feltételei vannak. Úgy tudja áldásos hivatását betölteni, hogy
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szellemi és anyagi téren  egyaránt támogatjuk, melléje állunk. T á
mogatjuk előfizetéssel, nem évek múlva felhalmozódott hátra lékot 
kérő postai megbízás visszaküldésével, hanem valóban ,,elő -fize
téssel. A szellemiek terén is várja ,(Evangélikus Népiskolánk’ , hogy 
sorsát szíve ügyévé tegye minden evangélikus tanító.

Szakfolyóiratunk színvonaláról azt mondta egyszer egy igen 
nagymüveltségű ember: élénken szerkesztett lap. Nekem ez az el
ismerés elég bizonyíték arra, hogy a lap a m últban értéket jelen- 
tett. Sok bizonyítékot felhozhatnék arra, hogy mennyi nagyértékű 
elismerést nyert a szerkesztő m ár e m unkájáért is, de ehelyett csak 
arra  utalok, hogy valóban értékes örökséget vettünk át. Még ha 
a magunk dícséretét nem ismerjük is el pártatlannak, sok olyan 
elismerést m utathat fel ez a lap, ami érdektelen helyről eredt. Úgy 
kell e tőkét gyarapítanunk, hogy el ne sorvadjon kezünk között, 
hanem valóban növekedjék, kam atozzék.

E célhoz szerkesztő és m unkatársak kettős tevékenysége ve
zet. A  szerkesztőtől program mot vár az olvasók tábora. Amit e 
téren  magam előtt látok, arról gyűléseinken, cikkekben többször 
szóltam már. Az evangélikus tanítóság továbbképzését a legszé
lesebb területen  munkálni óhajtom. Elméleti pedagógiai szakkér
dések és evangélikus tanítói m unkánk gyakorlati szakkérdései egy
aránt m egvitatásra várnak. Gyermekpszichológia, gyerm ektanul
mányi kísérletek, a vallásos szív és lélek nevelésének eszközei, az 
összhangzó emberi jellem kialakítása; a hazafias nevelés útjai, a 
szülői ház, az utca, az élet és term észetesen az iskola nevelő h a tá 
sának szempontjai; az evangélikus ifjúság nevelésének kérdései; a 
modern pedagógia ú ttörő eszméi és azok alkalm azása a magyar 
viszonyokhoz; az erkölcsi világ minden nevelési szempontból figye
lemreméltó jelensége; az akaratnevelés; az értelmi nevelés; az é r
zelem keltés általános és különleges eszközei és még számos kisebb- 
nagyobb jelentőségű, az életből felszínre vetődött eszme mind ott 
áll programmom látkörében, mint m egvitatásra váró tétel. E mel
le tt a módszer, a gyakorlat új iránya, új elvei, eredményei; az új 
tan terv  most már több, mint egy évtizedes mérlege; azok a tú lzá
sok, amelyekbe éppen az új tanterv  erőszakolt, sablonos keresztül- 
hajtása folytán estünk; az iskolai munka műhelytitkai, fogásai; gya
korlati tanítások; az újabb rendeletek  végrehajtásának módozatai, 
hatása stb. és még sok ezután felmerülő gondolat m egvitatása mind 
lapunk hasábjaira való, hogy így az elméleti képzés m ellett a gya
korlati képzés céljait is szolgálja.

A kántori rovat vezetésére felkértem  Hamar Gyula igazgató 
urat. A rovat eddigi igen értékes szolgálata mély hálára kötelezi 
az evangélikus tanítóságot Hamar igazgató úr és m unkatársai iránt. 
M ást nem tehetek, mint hogy ez alkalommal is kérem  a rovat il
lusztris vezetőjét arra, hogy mutasson a kántorképzés terén  ilyen 
kiváló gyakorlati irányt és szolgálja kiváló m unkatársaival elm é
leti zenei továbbképzésünk ügyét az eddigi nagyon célravezető mó
don, az eddigi ügyszeretettel, lelkesedéssel. Törekszünk arra  is, 
hogy kottam ellékletekkel is bővíthessük a rovato t és a gyakorlati 
tevékenység anyagául juttassunk megfelelő szerzem ényeket az ol
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vasók kezébe. Csak az anyagi helyzet tisztázását várjuk az első 
számok után.

Egy szaklap irányát m egm erevíteni sohasem szabad! M arad
janak nyitvahagyott kérdések m egvitatása számára is módozatok, 
maradjon szám ára hely és alkalom. Célom az is, hogy ism ertessünk 
egyes elvijelentőségű (egyházi és világi) tanügyi hatósági végzése
ket, határozatokat, döntvényeket, hogy azok tanulságul szolgálja
nak, tájékoztassanak. Errevonatkozó közléseket az olvasóktól is 
kérek. Legyen ebben és általában az eddig fe lvetett eszmék meg
vitatásában  minden kartá rs munkatársammá!

Ami még eddig nem fordult elő programmom elsorolásában, az 
részben mint nyitva hagyott kérdés, az olvasó m egvitatására és köz
lésére vár. Itt is felkérem tehát kartársaim at, siessenek segítsé
gemre értekezéseikkel, cikkeikkel. H irdetések, pályázatok közlé
sét is várjuk. Küldhetnek személyi h íreket is! Fejlődjön ki a ta 
nítóság között szoros együttműködés, együttérzés, szolidaritás! Örül
jünk egymás örömének, segítsük elhordozni egymás fájdalmát! Ér
deklődjünk egymás ügyei, családi körülményei iránt is! A meg
értés, szeretet legyen vezetőnk e téren  s a vonatkozó hírek bekül
dése az eszköz. Jöjjön m unkatársul a legfiatalabb kartá rs is! Fo
gékony lelke még tele van új hatásokkal és hozott a tanítóképző
ből magával annyit, hogy azzal elindulhat s csak munkakészség, 
igyekezet kell és megfigyeléseit, benyom ásait formába öntheti s 
közlésre beküldheti. Nem követelünk tőlük mindjárt remekművet, 
nagy tudományos felkészültségű tanulm ányt, csak értelmes, helyes 
magyarsággal, stílusbeli készséggel megírt dolgozatokat. A m azokat 
gyak'orlottabb m unkatársainktól kérjük és várjuk. Nem akarom  
mellőzni a külföldi vonatkozásokat sem. Külföldi pedagógiai lapot 
olvasó kartársainktól kérek errevonatkozó közléseket.

Még ezeknél számosabb elgondolás foglalkoztat, amit nehéz is 
lenne mind papirra vetni.

Szeretném, ha lapunk végleges iránya a m unkatársak közre, 
működésével úgy alakulna ki, hogy az a lap olvasótáborának teljes 
m egelégedésére szolgálna. Tudom, hogy ez nehéz feladat. A zért 
hozzák tudom ásom ra kedves kartársaim  errevonatkozó kívánságai
kat. M ondjanak kritikát! Ha tárgyilagos a bírálat, figyelembe kell 
azt minden férfias gondolkozású em bernek vennie! Én méltányolok 
minden olyan észrevételt, amely a lap fejlődését, a haladás útját 
egyengeti, ami azt sokaldalúvá teszi és színvonalát emeli. Régi 
igazság az, hogy több szem többet lát.

Országos egyesületünk tagegyesületeinek elnökeit, titkárait, 
jegyzőit pedig felkérem, hogy minden egyesületi megmozdulást, ese
ményt, közgyűlést, határozatot, illetve rövid jegyzőkönyvi ism erte
tést azonnal közöljenek velem. Az a tisztviselője az egyesületnek, 
akinek ez kötelessége, ne késlekedjék, hanem azonnal dolgozza fel 
az anyagot és küldje meg. Későn közölt eseményeknek nincs ak
tualitásuk. Lapunkat a mostani első szám után, aminek megjele
nését a kezdet igen sok összetorlódott teendői m iatt nem tudtuk 
korábbi időpontra tenni, mindig a hónap elsején óhajtjuk megjelen



5

tetni. Ezért az előző hónap 18-án zárjuk mindig a lapot, arra  be 
kell érkezniök a kéziratoknak.

Az iskolafenntartók előfizetését most még nem tudjuk leszál
lítani, m ert egy fillér forgótőke nélkül tudtuk csak a folyóiratot á t
venni. Ha sikerül az előfizetőket begyűjteni, rövidesen sor kerül 
az előfizetés leszállítására is. Az elindulásnál azonban kockázatos 
lenne túlságosan ideális költségvetéssel dolgozni. Reális alapra kell 
helyezkednünk, hogy m eglepetéstől és kudarctól megvédjük egye
sületünket,

A januári számot a többtanerős iskoláknál az iskola részére 
külön is megküldtük, míg egytanerős iskolánál csak a tanító részére 
küldtünk egy számot. Ha a saját részére is megrendeli, akkor az 
iskola számára utólag megküldjük az első példányt, anélkül, hogy 
külön írnia kellene érte. Meg lehet állapítani ugyanis a szükség
letet a beérkező előfizetésekből. Az; előfizetések beküldésére a 
postatakarékpénztárnál csekszám lát nyitottunk: „»Országos E van
gélikus Tanítóegyesület Pénztára Cegléd“ címen 42,523 számmal. 
Kérjük az előfizetéseket e szám lára beküldeni

Talán e tisztán anyagi kérdések nem is illenek e beköszöntő 
írás keretébe! Talán több eszmei tartalom , többoldalú célkitűzés, 
szellemi nekilendülés lenne helyénvaló most! Érzem ennek szük
ségét, mégsem tudom mellőzni az anyagi alátám asztás kérdéseit 
sem, hiszen reális alap nélkül a legeszményibb célkitűzések is ku
darccal végződhetnek. Tiszta képet akarok nyújtani szám ításunk
ról, hogy a bizalm at ezzel is felkeltsem  és megerősítsem.

Hogy pedig a szellemiek terén, a lapszerkesztés nagy feladata 
elvégzésében se csalódjék olvasóink serege, ahhoz a magam teljes 
m unkakészsége mellé a jó Isten segítségét kérem  s bízom, hogy igaz 
ügyünkben m ellettünk lesz s megáldja m unkánkat. E nélkül emberi 
erő minden igyekezete, legmerészebb próbálkozása is hiábavaló 
lenne. Ha a jó Isten segítsége, a magam m unkaereje m ellett elnye
rem m unkatársul és a lap előfizetőiül felkért kartársaim  tám ogatá
sát, akkor „Evangélikus Népiskolánk“ új, virágzó fejlődés előtt áll, 
akkor áldássá lesz az evangélikus népoktatásügyre és tanítóságra, 
akkor kulturérték  m arad egyházi és nem zeti vonatkozásban egy
aránt. A kkor e lap épít, tanít, nevel és világot gyújt, fényt áraszt 
a legtávolabbi tanítólakok csendes m agányában éppúgy, mint népes 
iskolaépületek tan testü leteinek helyiségében. A kkor alapító és az 
eddigi négy évtized szerkesztője és egyetlen m unkatársa sem dol
gozott' hiába, hanem a jövendő szám ára végzett áldott magvetést.

Vigyázó lélekkel őrködjünk azon, hogy ez így legyen, várako
zásunk teljesüljön és folyóiratunk új évfolyama szerkesztőnek, a 
kiadó egyesületnek, m unkatársainknak és minden olvasónknak iga
zán boldog új esztendőt szerezzen!

Somogyi Béla, szerkesztő.



6

Dunántúli Bajtársak!
Lapunk hasábjain bizonyára értesü lte tek  arról, hogy egyház

kerületi tanítóegyesületünk elnökségében változás állott be. Ki
váló, érdem ekben gazdag fővezérünk itt is le te tte  a kormányzói 
pálcát és így a Zalaegerszegen ta rto tt tisztüjító közgyűlés Krug 
Lajos örökét az én csekélységemmel tö ltö tte be.

Amidőn én a közgyűlésnek egyhangú lelkesedéssel felém nyúj
to tt bizalm át elfogadva, az elnöki tisztségre vállalkoztam, teljes m ér
tékben átéreztem  az ezzel járó következm ényeket és így tudatában 
vagyok annak a nagy felelősségnek, mely reám hárul, ha különösen 
arra  az értékes örökségre gondolok, melyet kiváló, nagynevű elő
dök: Sass István és Krug Lajos hagynak reám.

A zt is nagyon jól tudom, hogy nehéz, válságos időkben kerülök 
egy olyan tekintélyes egyesület élére, mely külső formájában magán 
hordja a teljes egységnek a képét, de amely a mai idők sokféle nyo
morúsága, m ostohasága és anyagi szegénysége, valamint a sokszor 
meddőnek látszó sokféle küzdelme m iatt nagyon is széthúzásra haj
lamos tendenciát rejt magában.

De bízom elsősorban a jó Istennek megsegítő kegyelmében, aki 
erőt ád a gyengének is és annak erejét sokszorosan fokozza.

Bízom annak a kiváló vezérkarnak a bölcseségében, őszinte
ségében, tám ogató készségében, m elyet a közgyűlés bizalma mellém 
rendelt és akiknek nemes elgondolásait, tanácsait mindenkoron szí
vesen fogom igénybe venni.

Bízom kedves Jbajtársaim önfeláldozó szeretetében, bizalm á
ban, hogy megértve nemes intencióimat, híven követtek  és semmi 
körülm ények között cserben nem hagytok!

Bízom egyházi főhatóságaink kegyes pártfogó jóindulatában, 
mellyel minden célirányos elgondolásaimat eredm ényessé fogják 
tenni.

És bízom végül önmagámban, hogy azzal a bajtársi igaz érzü
lettel, mellyel minden egyes tanítótestvérem  fájdalmát eddig is szív
ből átéreztem , és amellyel minden közös ügyünket eddig is bár igen 
szerény tehetséggel, de mindig önzetlen áldozatkészséggel és leg
jobb lelkíism erettel szolgálni meg nem szűntem, ezentúl még foko
zottabb m értékben lesz alkalmam megtehetni.

A tanítóegyesületi elnök előttem sohasem volt más, mint fá
radhatatlan, lelkes és önzetlen előmunkás. És ez óhajtok én is 
lenni a magyar tanítói közösség szolgálatában és azért az én mun- 
kaprogrammom egy igen rövid mondatba süríthető: sziklaszilárd h it
tel, szent meggyőződéssel és vasakarattal szolgálni az evangélikus 
és a magyar tanítói egységet, mert. én ebbe látom beleágyazva a  
magyar tanítói sorsnak szebb, boldogabb jövendőjét.

Ugyanezért én minden szerény tehetségemmel és minden sze
rény erőmmel támogatni óhajtom egyházkerületi egyesületünk révén 
is az evangélikus tanítóságnak agilis és nagyrahivatott vezérét: 
Somogyi Bélát, valam int a magyar tanítóságnak im ádott fővezérét: 
Rákos Istvánt.



7

Az egyesületi életből, illetve annak fövezérségéből aktive k i
vált büszkeségünknek: Krug Lajosnak hervadhatatlan  érdeme, hogy 
m egterem tette az evangélikus tanítói egységet. Ez külső formájá
ban tagadhatatlanul tényleg megvan, annak csak a belső tarta lm át 
kell még csiszolni, céltudatosan mélyíteni és fokozatosan kim un
kálni, hogy Egyetemes Egyházunk keretén  belül kiterm elhesse azo
k a t a speciális értékeket, m elyekre szükségünk van.

Mi evangélikus tanítók Trianon előtt sem voltunk túlnagy 
számban. Most pedig ugyancsak m egapadtunk. De, ha ez a hét- 
nyolcszáz főnyi lelkes csapat szívben, lélekben összeforrva egy egy
séges egészet képez, ha m egértéssel és őszinte szeretettel egybe
olvad, merem hinni, hogy elérjük azt, amire törekednünk nem csak 
jogunk, de éppen evangélikus egyházunk jobb és szebb jövője é r
dekében egyenesen szent kötelességünk!

M ár az előbb mondottam, hogy a magyar tanítói jobb sors bele 
van ágyazva a magyar tanítói egységbe. Ezért én tán to ríthatatlan  
híve voltam közéleti tevékenységem  óta, az vagyok és m aradok a 
M agyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetségének és pu
ritán  jellemű, nélkülözhetetlen fővezérének: Rákos István elnök
nek, m ert meg vagyok győződve arról, ha 19.000 magyar tanító 
szíve egy egységes egészbe dobban, akkor kell, hogy a ridegségnek, 
a nemtörődömségnek a jégsziklái is megolvadjanak. Ha 19.000 m a
gyar tanító türelme, k itartása  és vasakara ta  egy egységes ökölbe 
szorul, akkor kell, hogy m egpattanjanak az igazságtalanságnak a 
vaspántjai is és kell, hogy feltáruljanak a méltányosságnak, az igaz
ságnak és a m egértésnek az aranykapui.

Tizenkilencezer magyar tanító őszinte bajtársi megértése, ösz- 
szetartozó önzetlen szeretete eloszlatja majd a sötét fellegeket és 
egy örökké derűs, mosolygó, napsugaras eget varázsol a magyar 
tanítói sors fölé!

Végtelen boldog volnék, ha sikerülne erőinket megfokozni an
nak a lelkes és értékes hadseregnek az erejével, mely hivatásánál, 
m unkakörénél fogva hozzánk tanítókhoz legközelebb áll: a lelkész
testvérek  sokra értékelt jóindulatú tám ogatásával, hogy kezet kéz
ben tartva, vállt a vállhoz erősítve, eredm ényesen szolgálhassuk 
evangélikus egyházunk minden szent ügyét, melyre kölcsönösen el
hivattunk Krisztus által.

Nem áll hivatása m agaslatán az, aki ma, ezekben a nehéz idők
ben ellentéteket szít lelkész és tanító között. Nem lelkész, nem 
tanító az, aki érdessé teszi az érintkezési felületet. Egy egészen 
új világban élünk. Új em berek, eszmék, helyzetek, irányok vannak, 
melyek mind-mind hangosan kiáltják felénk, hogy csak őszinte ösz- 
szefogással, igaz krisztusi megértő szeretettel tudjuk m egtartani azt, 
amit hitvalló, áldozatkész elődeink vér, élet és vagyon árán meg
szereztek és nekünk utódoknak átadtak.

Lehet, hogy a régi zsinati intézkedések, az egyház régi tana 
engem, a tanítót, mindenféle csürés és csavarás során más helyre 
állít lényegileg, De velem, a mai modern evangélikus tanítóval, nem 
lehet azt elhitetni, hogy én az én evangélikus egyházam nak c s a k  
t a n í t ó j a  vagyok. Én szívemnek minden legbensöbb meggyőző
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désével vallom és hangosan hirdetem, hogy mint evangélikus tanító 
l e l k i p á s z t o r  i s  v a g y o k .  L e l k i p á s z t o r a  annak a kis
ded seregnek, melyből egykoron az én kis gyülekezetem nek, vala
mint egész egyházam nak nagy nyája lészen. Az én munkám min 
den csűrés-csavarás ellenére is lelkipásztori tevékenység, m ert én 
az iskolában a katedrán  keresztül ugyanazt a m unkát végzem, mint 
az én áldott jó lelkipásztorom : Schlitt Gyula dr. minden alkalom 
mal a szószéken.

És ugyanez áll fordítva: minden lelkipásztor ugyancsak tanítója 
is annak a gyülekezetnek a szószéken keresztül! Tehát lelkipász
torok és tanítók vagyunk egy személyben, akár akarjuk, akár nem 
akarjuk ezt az igazságot elismerni! A lelkész és a tanító tehát 
egymás mellé tartozik, szorosan egymás mellé, elválaszthatatlanul,, 
mint a sziámi ikrek.

És ha mi, m agyar evangélikus tanítók, éppen a zsinattal kap 
csolatban bizonyos jogigényekkel lépünk fel, nem szabad bennün
ket félreérteni, nem kell m indjárt megijedni, nem szabad m indjárt 
azt gondolni, hogy mi az egyház berkeiben nagyzási hóbortból grasz- 
szálni akarunk! Ettől óvjon a jó Isten. Szándékaink nemesek, 
őszinték és tiszták. Megmondjuk őszintén: Mi éppen azért kívá
nunk az egyház különféle ágazataiban nagyobb képviseltetést, hogy 
ezekben a folyton fokozódó válságos időkben lelkésztestvéreinket 
hathatósabban tám ogathassuk egyházépítő munkásságában. Hogy 
megoszthassuk lelkésztestvéreinkkel azt az óriási felelősséget, mely 
állandóan fokozottabb m értékben nehezedik a vállaikra és sokszor 
lehetetlenné, semmissé teszi legjobb szándékaikat.

Ennek a harmonikus együttm unkálkodásnak a lehetősége adva 
van azokban az érzelmekben, melyek ma állandóan mindkét tes
tület részéről megnyilvánulnak. Boldog érzéssel olvassuk pl. az 
,,Evangélikus É let“ című egyházi lapban Görög Ernő nagyvelegi 
lelkésztestvérünknek, valam int nf. jelzéssel ellátott, ugyancsak lel
késztestvérnek olyan sorait, melyek fényes tanúbizonyságot tesz
nek a tanítósággal szemben megértésről, őszinte jóindulatról és 
testvéries érzésről!

És ha végigmegyek egyházkerületünk legnagyobb egyházme
gyéjén, a tolna-baranya-somogyi egyházmegyén, akkor felemelő 
érzéssel kell megállapítanom azt, hogy itten  immáron évek óta ál
landóan egy olyan testvéri, szívélyes, őszinte jóviszony van lelkész 
és tanító között, mely a legjobb rem ényekkel kecsegtet.

Igen fontos feladat vár e tekintetben úgy a lelkészi, mint pedig 
a tanítóegyesületekre. M indegyiknek a maga keretében, a maga 
családjában ehhez a nagy gondolathoz elő kell készítenie a maga 
tagjait. Hogy úgy fejezzem ki magam: meg kell ehhez nevelnünk 
az em bereket. Ha volna valamelyik lelkészegyesületben olyan lel
kipásztor, aki hajlamos az iskolaszéki elnökséggel visszaélni, azt a 
lelkészegyesületben kell magának a lelkészi karnak jobb belátásra 
nevelni. És ha van közöttünk tanítók között olyan, aki lelkipász
tora jóságával, elnéző szeretetével és jóindulatával visszaél, azt 
meg majd mi magunk között fogjuk a helyes irányba téríteni.
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Ennek az evangélikus egyház jobb jövője szempontjából olyan 
végtelenül fontos m unkatársi és h ittestvéri őszinte jóviszonynak a 
m egterem tése, fejlesztése és állandó ápolása nekem  legkedvesebb, 
de egyben legszentebb kötelességem  leend.

Tanító bajtársaim!
Új év küszöbén új vezető, új elnök áll előttetek!
Én nem akarok új utakon járni. Én azokon a jó, m egtaposott 

u takon akarok becsületes szándékkal tovább haladni, melyet k i
váló, példát m utató és útjelzőt jelentő elődeim: Sass István és Krug 
Lajos jártak.

Nekem más feladatom  tulajdonképen nincsen, mint a ti meg
értésiekkel ezt a m egkezdett utat, melyet azonban az idők mosto- 
hasága, a ridegség, a nemtörődömség, a m éltánytalanság és az igazv 
ságtalanság dudvái, a mai idők em bertelen önzése és kaján irigy- 
sége ellepett, fokozatosan megtisztítsam, járhatóvá tegyem.

Nem könnyű az út, mely előttem, mely e lő tte tek  áll.
M unkám eredm énye legnagyobbrészt a ti kezetekbe van letéve.
Ha híven követtek, ha m egértéssel lesztek nemes, közös cél

kitűzéseimmel szemben, ha elnézők lesztek emberi gyarlóságomból 
folyó term észetes gyengeségemmel szemben, ha áldozatkészséggel, 
önzetlenül követtek, akkor Istennek megsegítő kegyelm ében bízva, 
tudom, hogy utunk, ha göröngyös, nehéz és tövises is, de elöbb- 
utóbb mégis csak eredményes és gyönyörűséges is lesz!

Ebben a boldog rem ényben köszönöm és kérem  ezúttal és ilyen 
formában is bizalm atokat.

Ilyen nemes szándékoktól eltelve, köszöntelek benneteket 
tiszttársaim  nevében is és kívánok minden kedves tanító bajtársam - 
nak Istentől megáldott és megszentelt boldogabb újesztendőt!

Gríeszhaber Endre Henrik, elnök.

Újesztendeí szózat.
Fenyőillatos karácsonyi hangulat, ünnepi orgonazengés, felfa

kadó hitvirágok, szárnyaló angyalének, elhalkultanak. Az öröm 
mámor, a csodás betlehem i fényesség után szívünkben még zsongó, 
lüktető  érzésekkel, ajkunkon a békességet adó ima foszlányaival, 
szemünkben a könny morzsáival oda vágyunk, vissza a mindent 
feledtető, minden égő sebünkre gyógyirt, pihenést adó Beteljesü
léshez,

Ámde a könyörtelen „hajrá“ tovasodor innen és magunkba ros- 
kadva, fényt vesztett szemekkel, rogyadozó térdekkel újra csak 
ott találjuk m agunkat a szürke hétköznapok örök vándorainak or
szágúján.

Országúton?! Haj, mióta a 20. század emberisége csődbe ju
to tt, ott csak a szerencse fiai tö rte tnek  előre. Túlm agasra emelt 
fővel, gőgös vigyorsággal a „győző“ bajnok észvesztő mám orában 
észre sem veszik, hogy a síma úton, hol könnyű lenne a járás, gö



10

röngyöt vetnek az összeroskadozók, míg lídércfényeik után futva, 
önön népük hulláin gázolnak tova.

Nincs itt minékünk helyünk! Mi, árva magyarok ködülte tá 
jakon, hófedte, fázó mezőkön bolyongunk. A cél felől még nem 
látszik a tüzes lángoszlop, a szívekben parázsló szikra azon
ban milliók elszánt akaratát, törhetlen  hitét, dacos élniakarását, 
acélossá edzett izmait vonzza arrafelé, s bár az ellen árkot, farkas
vermet, tő rt v e te tt akadályul — legfeljebb lassúbb lépéssel, de —• 
minden bizonnyal elérünk oda.

Vigyázz, testvér, az élet e harcában legfőbb parancsnokod dob
banó magyar szíved!

Ez az ellentm ondást nem tűrő szív a léleknek és testnek ko r
látlanul parancsoló ura — érzem — engem járőrszolgálatra a mész- 
sze elö terepre rendelt ki, innen küldöm jelentéseim et:

„M agyar ugaron tapos Iában. Dermesztő itt a hideg. K egyet
lenebb, mint egykor ott fenn, messze északon, a nagy orosz mező
kön, m ert itt a süvöltő szél áthatol a köpönyegen, a mentén, a ru 
hán, még onnan is beljebb, a szívet, a lelket tépi, marcangolja.

Erőtlen hangom lágyan szárnyal a hófedte mezők felett, mintha 
parányokra tépve valóm suhanna vele, m intha lényem kopogtatna 
így be az őrtálló katonák házaiba, a szunyókáló „tanyai“ iskolák 
kicsiny ablakain; népes falvak kihalt utcáin keresem  a szárnyas 
angyalok őrzötte jelt; városok rejtve pihegő dinom-dánomja, korcs
mák kihalló durva kacajától űzve, vágyom az elvonulás csendes 
szentélyeit és Sylvester gondokban átszenvedett éje után, újév reg
gelén így térek  be hozzátok és jó testvéreim , magyar tanító baj
társaim.

Felétek  tartva, „egész úton hazafelé“ mennyi gondolat, mennyi 
kérdés, mennyi üzenet zsúfolódott össze bensőmben! És most . . . 
amikor érzem, hogy mindnyájan együtt vagyunk — 712-en evangé
likus magyar tanítók —, boldogan fogom el szemetek felragyogó 
sugarát, állok némán, csendesen, alázatosan, hallgatom a vér lük
tetését, a szívek dobbanását, és amikor ajkainkról összeforrva, bí
zón egek felé tör a bátorító  ének: „Ne csüggedj el kicsiny sereg!“, 
leborulva, boldogan kiáltok fel: Én hiszek! . . .“

*

Bajtársaim! Amikor e szívből szívekhez fakadó sorokat el
olvastátok és elm élyültetek a gondolatokban, bensőtök őszinte su
gallatára hallgatva, érezzétek, hogy mi a m egtépett hazában nem
csak egyszerűen testvérek, hanem é d e s  t e s t v é r e k  vagyunk! 
Egy a célunk, egy a vágyunk, közös a mi örömünk és bánatunk. 
Ebben a családban nem arathatnak  diadalt az egyéni érdekek, nem 
érvényesülhetnek magán célok, itt vállvetve kell küzdenünk Krisz
tus Egyházáért és vérző m egalázottságában még forróbban szeretett 
magyar H azánkért.

A nagy eszm éket egyesülések töredékei nem valósíthatják meg. 
Céltalan lenne szövetkezésünk, ha a jövőben is annyi hívőt tudna 
fogva tartan i a közönyösség. Országos egyesületünk kell, hogy az
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evangélikus tanítóság m aradéknélkül való — de igazán őszinte — 
közösségét jelentse.

Ezt kívánja mindnyájunk érdeke! Higyjétek el, ha élő valósággá 
válik bennünk a tudat, hogy mi egységesen álljuk a nemes harcot, 
akkor könnyebbé válik minden terhűnk, akkor nem fog oly égőn 
fájni a sok sérelem, nem fog fájni a ,,Keresztyén Igazság“ cikke 
(1. évf, 12. sz.) még akkor sem, ha szerinte: ,,Egészen m ásként áll a 
dolog a tanítói hivatallal.“ — Az egység tudata feledtetni fogja 
velünk, hogy becsületes őszinteséggel felajánlott erőinket nem mél
tányolták  az értéknek megfelelően. És fogunk tudni őrködni azon, 
hogy egyéni érvényesülések érdekében senkit mások szekere elé 
ne fogjanak. Be fogjuk bizonyítani, hogy nem a letördelt darab k e
nyérért vagyunk hű evangélikus tanítók, hanem lelkünk benső éi- 
zése kényszerít Lutherániánk kebelébe. (Karácsonyi égi szózat légy 
ú rrá  az emberi lelkeken . , . „Békesség a földön, az em berekhez jó
ak a ra t!“ . . .  És megértés!!)

Bajtársak! É rezzétek hát, hogy összetartozunk! L elketek kin
cseit adjátok a közös oltárra, jóságos szívetek melegével találjatok 
rá  módot, hogy az összetartozandóságnak látható jelét is adjátok s 
ha seregszem lére hív a szózat, döntsetek le minden akadályt, hogy 
bizonyságtételt tehessetek!

Legyetek k itartó  harcos bajnokai minden nemes eszmének. K a
roljátok fel az „Evangélikus Népiskola" ügyét. Legyen ez közöttünk 
az állandó kapocs. Beszédes lapjain ez hozza felénk az alföldi ta 
nyák rezgő nyárfásainak m uzsikájában a magyar rónák suttogását 
s vigye oda egetverő büszke bérceink sziklahátán visszhangra verő
dött magyar fájdalom sikoltását!

Eme gondolatoktól áthatva, hitben erősödve, új rem ényekkel 
telve: M agyar tanítótestvéreím , nek tek  és szíveitek szeretteinek, 
Istentől áldott, boldog új évet kívánok!

vitéz Szügyi Károly, orsz. evang. tan.-egyes, titkár.

Elvész a tudomány nélkül való nép,
írta : Kuszák István.

A rádió példájára tartsuk  meg most mi is lapunk mikrofonján 
keresztül az iskolánkívüli népművelés ezévi első fé ló rá já t. . .

. . .  A felnőttek ok tatásának  problém ája szinte egyidős az em
beriség történetével. A Louvre múzeumban őrzőt Prisse-féle papy- 
ruson, melyet a világ legrégibb meglévő írásának ta rtan ak  s amely 
a  Kr, e. 3400 körül élt P táhotpu királynak az u tasításait őrizte meg 
az utókor számára, ez a mondat is olvasható: „A tudom ány hasz
nos, m ert a jónak megismeréséhez vezet, tehát tanuljunk és tan ít
sunk.“ Egész világosan beszél a felnőttek oktatásáról egy másik 
papyrus, melyet Amenofis király idejéből szárm aztatnak. Ez He- 
liopolisban és egyebütt is felállított és pazar bőkezűséggel beren
dezett épületekről és könyvtárakról szól, ahol papok és bölcsek
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tan íto tták  az odasereglett em bereket. Feltaláljuk a szabadoktatás 
nyomait a zsidók őstörténetében is. Kétségtelen, hogy az emberiség 
első szabadoktatói a vallásalapítók és próféták  voltak, akik vallás
erkölcsi elveik közlésén kívül bizonyára egyéb ism ereteket is nyúj
to ttak . Tudjuk, hogy az Ószövetség is több helyen tesz em lítést 
arról, hogy vándorpróféták (Illés, Elizeus) járták  be az országot, 
akik tan íto tták  a népet. És így végigm ehetnénk az emberiség tö r
ténelm én — elkezdve az első görög vándortanítókon, akik a h a tá 
rozott irányú szabadoktatás úttörőinek tek in thetők  s folytatva a 
Róm ában fellépett Augusztinussal, aki a felnőttek ok tatásának  sza
bályait először foglalta könyvekbe, egészen a dán Grundtvégíg, aki 
az első népfőiskolát a múlt század elején felállította —, úgyszólván 
minden szám ottevő népnél m egtaláljuk a szabadoktatás bizonyos 
megnyilvánulási formáját.

H azánkban a szabadoktatás kezdete összeesik első királyunk 
uralkodásának idejével. K étségbevonhatatlan adatok vannak arra  
nézve, hogy Csanádon, G ellért püspök székhelyén, ahová az előkelő 
nem esek felnőtt fiaikat elvitték, tan íto tták  a szabad m esterségeket. 
Hasonló feljegyzéseket találunk az akkoriban alakult káptalani is
kolákkal kapcsolatban is. Pl. a Benedek-rendiek pannonhalmi is
koláit világi ifjak is látogatták.

Érdekes adatot olvashatunk a magyar szabadoktatás múltjával 
kapcsolatban az 1389-ben alapíto tt budai egyetem re vonatkozó fel
jegyzésekben. E szerint az egyetem későbbi idejében a kitűzött 
ó rákra a diákokon kívül az egyetem csarnokában Ulászló király, 
főurak, előkelők mind megjelentek. A reneszánsz se ment el ha tás
talanul a magyar szabadoktatás felett. M átyás király idejében ala> 
kult a Dunai Tudós Társaság Budai Fiókja, mely a művelődni vá
gyó előkelőket gyűjtötte egybe. M indezek kétségbevonhatatlan b i
zonyítékok arra  nézve, hogy a felnőttek ok tatása M agyarországon 
sem újkeletű probléma. Az ískolánkívüli népművelés gondolata 
azonban olyan formában, melynek m egvalósítása komoly eredm é
nyekkel járt, csak a múlt században vetődött fel először.

Az „Ískolánkívüli népm űvelés“ k itétellel kapcsolatban minde
nekelőtt azt kell m egállapítanunk, hogy a ,,nép“ szócskán van a 
hangsúly. Am ikor ebben a vonatkozásban népről beszélünk, leg
először is a bogárhátú falvak barnaképű magyarjaira kell gondol
nunk. Azokra a kem énykötésű férfiakra, akik korán reggel ott 
állnak ekéjükkel a barázdában s m iután elmondják im ádságukat a 
földért, nekigyürkőzve törik a rögöt, hogy az megteremje számukra 
is, szám unkra is a mindennapi kenyeret. És ugyanakkor gondolnunk 
kell ennek a ,,nép“-nek leányaira s asszonyaira, akiktől azt kíván
juk, hogy egészséges nem zedéket neveljenek s mint ídeálízmus, ön- 
feláldozás és hősiesség olvadjanak bele a gyermek-, ifjú- és férfi- 
lelkekbe. Valaki ezt a gondolatot így fejezte ki: ,,Az ískolánkívüli 
népművelés a nemzeti tradíciók oszlopának, a török hódoltság hősi 
k ítartású  rabjának, a m éltatlanul elhanyagolt jobbágynak, a világ
háború legkötelességtudóbb és legértelm esebb katonájának s leg
több áldozatot hozó asszonyainak továbbm űvelését jelenti első
sorban.“
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A mult században megindult törekvések ennek a népm űvelés
nek v e te tték  meg alapjait. Igen nagyjelentőségű volt e tek in tetben  
is gróf Széchenyi Istvánnak, „M agyarország nem zeti tan ító jának“ 
fellépése. Ö m ondotta, hogy „egyesült erővel iparkodjunk azon, 
hogy M agyarországon egy em ber se legyen kenyér és ruházat nél
kül, fedél és szakism eret nélkül és az erkölcsi m űveltséget senki se 
nélkülözze. A tudományos emberfő mennyisége a nem zet igazi ha
talm a“. Ezzel a célkitűzéssel alakultak  meg az 1876. évi 38. t.-c. 
nyomán a Népművelési Bizottságok s 1911-ben a Szabadoktatásí 
Tanács és ezt akarja tökéletesen m egvalósítani az 1922. évi 123.500 
1922. számú m iniszteri rendelet, amely m egalakítja az Iskolánkívüli 
Népművelés Országos Bizottságát, a mai népművelés m unkájának 
legfőbb irányító szervét.

Jól tudom, hogy a népművelési munka szempontjából az itt 
közölt nagyon vázlatos tö rténeti visszapillantásnak gyakorlati je
lentősége nincs. (Ellenkezőleg, tanulságos adatok! — Szerk.) Egy 
gondolatot azonban feltétlenül fel kell ébreszteni lelkűnkben. Azt, 
hogyha már évtizedekkel ezelőtt felism erték, hogy a tudás hatalom, 
mennyivel inkább kell ezt vallanunk nekünk, akik a világháború
ban iskolapéldáját láttuk, hogy a nagyobb, fejlettebb kultúra erő
sebb fegyver a legöldöklőbb hadiszerszám oknál is. Ha m ár a régi, 
boldog 21 milliós Nagymagyarországban a nem zet fennm aradása é r
dekében ta rto tták  elsőrendű szükségletnek az iskolánkívüli népm ű
velést, mennvivel inkább kell annak tekintenünk ma, a lé tfe lté te
lektől m egfosztott csonka hazában!

Az bizonyos, hogy az iskolánkívüli népművelés a mi szám unkra 
nem csak szép elgondolás, hanem a legkomolyabb kenyérkérdés, a 
m egélhetés kérdése. A biblia szavai szerint elvész az a nép, mely 
tudom ány nélkül való. Ha az írni-olvasni nem tudók szomorú s ta 
tisztikájára gondolunk, mely arról győz meg minket, hogy Orosz
ország után M agyarországon volt a legtöbb analfabéta, sötét me- 
m entóként komorlik fel lelkűnkben a prófécia: „Elvész az én né
pem, m ert tudom ány nélkül való.“ Próbáljuk csak egy kissé m a
gunk elé képzelni a m agyar analfabéták szomorú seregét! Ha k a 
tonás rendben, hárm asával jönnének, talán napokig tartana, míg el
vonulnának előttünk. Ha közülök az evangélikusokat egy nagy 
templomba gyüjtenénk össze, ó milyen szánandó gyülekezet lenne 
együtt! Hiába volna előttük vadonatúj énekeskönyv, az ö ajkuk 
szótlan m aradna, m ert nem tudnák olvasni annak egyetlen sorát 
sem. Ha egyszer valóban így együtt volnának, vájjon ki bírná el 
közülünk az ő szégyentől és keserűségtől könnyes tek in te tüket s a 
vádat, mely abból felénk hullana. „Ti, akik olvassátok az írásokat 
s írni tudtok, miért nem: tanítatok meg minket is az írás-olvasás 
tudom ányára?!“ Arról nem is kell beszélnünk, hogy az analfabéták 
mennyi mellőzésnek vannak kitéve s hogy milyen kihatással van 
az analfabéták nagy száma a nem zet fejlődésére. Azok, akik azt 
hiszik, hogy az analfabétizm us leküzdése kizárólag a tanítók fel
adata, nagy tévedésben vannak. Az analfabéta tanfolyamok nem 
csak tanításból állnak. A zokat előbb meg is kell szervezni. Sok 
esetben a közönyt, de még inkább az álszem érm et kell megtörni.
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Ebben a m unkában pedig részesedni kell minden jóérzésű em ber
nek. Hallottam  m ár olyan analfabéta tanfolyamról, melyen a nyolc
van holdas gazda együtt tanult a béres gyermekével. Ahol a ve
zetők felismerik a kor szükségletét s van társadalm i felelősségér
zet, az analfabétizmus szégyene m indenütt eltüntethető,

A bibliai prófécia hasít bele lelkűnkbe akkor is, amikor azokra 
gondolunk, akik a legszükségesebb elemi ism ereteknek sincsenek 
birtokában. Ki tudná megmondani ezek számát? Legnagyobbrészt 
azok közül kerülnek ki, akik a háború alatt voltak iskolakötelesek, 
amikor igen sok iskolának zárva voltak a kapui s nem hívta a 
csengő m unkára a gyerm eksereget, m ert a tanítójuk ott volt, ahol 
ágyúval harangoztak mindenkinek. De, ha volt is tanító a faluban, 
iskolába csak azok a gyerm ekek jártak, akik gyengeségüknél fogva 
nem segíthettek  az itthonm aradottaknak. Még az 1920—21. iskolai 
évben is csak minden hatodik mindennapi tanköteles és minden 
második ismétlő köteles volt beiskolázva. (Megdöbbentő statisztika! 
— Szerk.) Csoda-e hát, hogy üresen m aradtak a koponyák?!

De tudom ány nélkül való a mi népünknek az a rétege is, amely 
nem tartozik  az analfabéták és az elemi ism eretekkel nem bírók 
csoportjába. Tudomány nélkül való azért, m ert nincs birtokában 
azoknak az ism ereteknek, m elyeket a népeknek a világháború után 
kifejlődött gazdasági versenye, főleg a tengerentúli piacoknak a 
háború után m egszerzett nagy pénzügyi és technikai előrehaladása 
tőlünk is feltétlenül megkívánnak. Az a százszor hallott követelés, 
hogy a több és jobb term eléssel a magyar mezőgazdaságnak és 
iparnak elismert helyet kell kivívnia a világ term elésében és for
galmában, ma is fennáll (bár egyesek mosolyognak rajta); m ert ad
dig, míg azt el nem értük, egyre nagyobb m értékben fog pusztulni 
a mi népünk, egyre több lesz a nyomor öngyilkosainak — és az 
összeomlott családi tűzhelyeknek a száma s a helyett, hogy vissza
állítanánk a régi Nagymagyarországot, egyre közelebb jutunk ah
hoz az időhöz, amikor beteljesednek rajtunk az írás szavai. Ha 
figyelemmel kísérjük a világ gazdasági és kulturális harcát, kény
telenek vagyunk belátni, hogy nagy, kétségbeejtöen nagy igazság 
van ebben a m egállapításban.

A másik gondolat, mellyel a fokozottabb népművelés szüksé
gességét bizonyíthatjuk, az, hogy Trianonban nemcsak az ország 
hullott darabokra, hanem a lelkek is. Nézzünk csak körül: sziklává 
kem ényedéit anyagiság és önzés s ostoba rangkórság, mely még a 
koldusok közt is különbséget tesz, hitetlenség, paráznaság mint 
ordító oroszlán járják a falvakat éppúgy, mint a városokat és szag
gatják darabokra a lelkeket. „Össze van törve a magyarság lelke“, 
mondja Ravasz püspök is. „Olyan itt mindenki, mintha egy szét- 
omlott katedrálist gyermekek akarnának felépíteni és mindenki 
megragad egy kődarabot, oszlopfejet, letört kőrózsát s ahhoz akarja 
hozzáépíteni a tem plom ot.“ Ennek a pusztításnak megakadályo 
zása, a széttördelt lelkek összeforrasztása, egészséges és egységes 
közszellem m egterem tése s a lelkeknek egy testvéri közösségbe 
való összevonása: erre van hivatva a tervszerűen irányított isko- 
lánkívüli népművelés.
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Az iskolánkívüli népművelés az államnak, egyházaknak és tá r 
sadalomnak egyformán feladata s e tek intetben meg kell tennie 
mindenkinek a kötelességét. Különösen meg kell tennie a mi evan
gélikus egyházunknak s abban lelkésznek, tanítónak, prezbiternek 
egyaránt. Kötelez m indenkit erre az evangélikus nevezet. A mi 
evangélikus egyházunk mindig tanító egyház volt. Tudjuk, hogy 
Luthert a nép tudatlansága kész te tte  Kis K átéjának m egírására. 
M elanchtont „Németország tan ító jának“ nevezték. A mi magyar 
nem zetünk kultúrpalotájának ormán is ott ragyognak a protestáns 
fejedelmek nemesi cimerei, annak falaiba pedig nagy számmal van
nak beleépítve hitelödeink áldozatos életének soha szét nem omló 
téglakövei. Az iskolánkívüli népművelés terén  pedig voltak Tesse- 
dik Sámuelek, akiknek példája te ttre  kötelező szent hagyomány 
mindannyiunk számára. Ezt hangoztatni s erről meggyőzni minden 
hittestvérünket és polgártársunkat, legalább is olyan fontos fel
adatunk, mint az ism eretterjesztő előadások tartása. A gyülekezet 
kebelében főkép a felügyelők s p rezbiterek tám ogatását kell bizto
sítani a népművelés számára. Ezek a tisztségek bizonyos lelki elő
kelőséget feltételeznek. A lelki előkelőség pedig nagyobb szolgá
latra, hűségre és áldozatkészségre kötelez. Hassunk tehát oda, hogy 
mindenki megtegye a kötelességét az iskolánkívüli népművelés szol
gálatot, áldozatot követelő terrénum án is. Tegye meg mindenki 
ügy, hogy bizonyos célt tűz maga elé s azt igyekezzék mindenáron 
megvalósítani. Az egyik a mezőgazdaságban, a másik a k erté sze t
ben, a harm adik a gyüm ölcsterm esztésben, a negyedig a háziipar
ban, az ötödik a baromfi- és állattenyésztésben, a hatodik a selyem- 
és m éhtenyésztésben, a hetedik a szövetkezeti eszmék terjesztésé
ben, a nyolcadik a nép szellemi kiképzésében, könyvtárak, egyesü
letek kezelésében, az erkölcsök jobbításában buzgólkodhatik, a sze
rint, amint erre vagy arra  a helyi állapotok, a népfoglalkozás és 
egyéb körülmények kedveznek. Valamit azonban mindenkinek ten 
nie kell,

A Vármegyei Népművelési Bizottságok, illetőleg azok titkári 
hivatalainak irányításával folyik a népművelési munka szerte az 
országban. Az év végén tetszetős statisztikák számolnak be a vég
zett munkáról. Azokra gondolva, csodálkozással kérdezhetik  a 
kartársak : „Ahol ilyen óriási munka folyik, mi szükség van arra, 
hogy valaki az iskolánkívüli népművelés fontosságáról cikket ír
jon?! Én mégis elkövettem  ezt a baklövést. M egírtam e sorokat 
egyrészt azért, m ert meggyőződésem, hogy az iskolánkívüli nép
művelés olyan terrénum , melyen nem lehet elég sokat munkálkodni, 
m ásrészt meg azért, m ert tudom, hogy a népművelési tevékenység 
iránt még nem általános az érdeklődés s hogy népünk nagy töm e
geinek lelkében még nem gyökereztettük meg az állandó művelő
dés szükségességének tudatát.

Befejezésül hadd iktassam  ide Tompa Mihály szavait, m elyek
kel a halkszavú papköltő vallom ást tesz a népművelési munka gyö
nyörűségéről:

Én az egyszerű nép őre vagyok,
Enyém jó és balsorsának fele.
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Örülök, sírok résztvevőn vele.
S az elhagyott népet mily isteni 
Nevelni, oktatni, segíteni!

írjuk fel e szavakat mi is a népművelés kezünkbe adott zász
lajára! Legyen ez jeligénk a tudatlanság ellen indított harcunkban!

Szemináriumi előadás.
Elmondta: Kiszely János ceglédi evang. igazgató-tanító Nagykőrösön.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Kartársak!

A szemináriumi előadásokat pedagógusok vitatkozásait mindig 
szívesen hallgatom, mert azokon gazdag tapasztalatokat és ismere
teket lehet szerezni.

A szemináriumi előadásokon az én lelkemet is, kartársaim ét is, 
ahogyan beszédükből megállapíthattam, a gyakorlati előadások bi
lincselték le, míg az elméleti fejtegetésekből, bár ezek rendkívül é r
tékesek és szükségesek, a gyakorlatban, az iskolában keveset lehet 
felhasználni.

30 éves tanítói tapasztalatom  is arról győz meg, hogy sokkal ki
válóbb eredményt látnánk a népiskolában különösen fiatal kartár- 
saínknál, ha a tanítóképzőkben is kevesebb elméletet s annál több 
gyakorlatot szerezhetnének a növendékek.

Ezért jelen rövid előadásom nem elméleti fejtegetés kíván lenni, 
még kevésbé a legújabb tanterv és utasítás ismertetése, hiszen vala
mennyien szorgalmasan áttanulmányoztuk azt, hanem az iskolákban 
valóban megtörtént eseteknek hű bemutatása, hogy tárgyam at minél 
jobban meg tudjam  világítani.

Sok idős, tapasztalt tanítótól hallottam ezelőtt 30 évvel, de még 
most is hallom, hogy az elemi iskola tanítsa meg a gyermeket kitű
nően írni, olvasni, számolni, mert erre, mint alapra, biztosan lehet 
építeni. De azt is hallottam  ezektől hogy nagyon sok iskolában éppen 
ezeknél a tárgyaknál a tanítás eredménye nem üti meg a kívánt m ér
téket.

Mint felekezeti tanító, hosszú ideig voltam iskolalátogató, az 
állami iskoláinkban évvégi vizsgálatokon, mint elnök, a háború alatt 
pedig módomban volt több fővárosi iskolába is betekinteni, ahol lá t
tam a tanügyre nézve sok hasznosat, de tapasztaltam  olyan hiányo
kat is, aminek a pótlására és javítására törekedni kell. Feltűnt, hogy 
nagyon sok iskolában gyengén tudnak írni, olvasni és számvetni.

Jelen alkalommal megbízás folytán azzal kívánok foglalkozni:
1. Miért olvasnak sok iskolában gyengén és
2. mi a teendő hogy az olvasási készséget fokozzuk?
A közelmúltban beszéltem egy szülővel aki nagyon panaszko

dott negyedik osztályba járó gyermekére, hogy odahaza akár ju tal
mazzák, akár megbüntetik, nem akar olvasni. A könyvtári könyvét
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is, ahogy az iskolából hazahozza, otthon leteszi, soha kezébe nem 
veszi, két hét után hozza a m ásikat, de nem olvas belőle semmit. A 
panaszt meghallgattam és hasonlóképen én is elmondtam a szomor- 
kodó édesanyának, hogy ugyanezek az én megállapításaim is. Hiába 
zárom be a gyermekét hiába viszem el a lakásomra, hogy ott gyako
rolja az olvasást, megül a könyve m ellett és unottan mormolja a 
szavakat. Beszélgetésünk végén aztán így vigasztalja magát az édes
anya: ,,Hogy is szeretne olvasni, mikor én se szerettem, meg az uram 
se szerette a könyvet soha a kezébe venni." Je len  esetben sem a ta 
nító, sem az iskola nem hibás, így született a gyermek. Nagy szor
galommal és következetességgel lehet ugyan javítani az olvasási 
készségen, de jól olvasó társaitól az ilyen gyermek mindig elmarad.

Nemrégiben bejött hozzám egy szülő, aki arról panaszkodott, 
hogy gyermeke a leckéjének elvégzése után állandóan olvas, nem 
győzik előle elvenni a neki nem való könyveket, folytonosan iskola
társaihoz jár, olvasni valókat kér tőlük. Odahaza nem akar semmi
ben sem segédkezni, el-eltünik és mindig csak olvas. Az olvasási 
készség itt már annyira ki van fejlődve, hogy egy-kettőre végére ér 
a könyvnek. M egnyugtatom a szülőt, hogy e miatt ne búslakodjék, ez 
a gyermeknek nem annyira ártalm ára, mint inkább az ism eretszerzés 
szempontjából nagy hasznára lehet. Búcsúzáskor megjegyezte az 
asszony: ,,Nem csodálkozom, hogy ilyen a fiam, mert gyermekko
runkban mi is így szerettünk olvasni, de olvasunk még most is." 
Ebben a családban a betű iránti szeretetet örökölte a gyermek a szü" 
löktől.

Mint már említettem, sok iskolában volt alkalmam meggyőződni 
arról, hogy a növendékek nagy százaléka gyengén olvas. Mikor 
utána jártam  a dolognak, rájöttem, hogy a legtöbb esetben nem a 
tanítót terheli a mulasztás. Az elemi iskolákba a szülők beíratják 
6-ik életévüket betöltött, de sok esetben be nem öltött gyermekeiket 
s mindegyik hangos szóval, boldogan jelenti hogy milyen okos és 
értelmes az ő gyermekük. Karácsony felé azonban már látja a ta 
nító, hogy némelyik gyermek az olvasás iránt teljesen érzéketlen és 
bármit is elkövet vele, még a betűket sem képes megismerni. Sok 
utánjárás, tapintatos érdeklődés után rájön a tanító, hogy az ilyen 
gyermek vagy degenerált, iszákos, beteg, vérszegény, rosszultáplált 
szülőktől származik, vagy pedig olyan beszédhibája van, hogy e miatt 
nem halad az olvasásban.

Hányszor előfordul az az eset is, hogy — különösen az alsóbb 
osztályokban — állandó gyermekbetegség ruhátlanság, lábbeli 
hiány, rossz időjárás, rossz utak, nagy távolság m iatt sokszor hóna
pokig hiányzik a tanuló és éppen abban az időben, amikor az alapot 
rakja le a tanító, amikor a betűket és azok kapcsolását tanulják a 
többiek. Az ilyen m ulasztást a növendék egész életén át megérzi, 
különösen olyan esetekben, amikor a szülő otthon nem is foglalko
zott gyermekével. Ezekben az esetekben nem az iskola és nem a 
tanító a hibás.

Van azonban egyéb oka is a gyenge olvasásnak a népiskolában! 
Egyszer vizsgák felé megjelentem egyik első osztályban. A tanító 
olvastatta a növendékeket. Nagy meglepetéssel láttam , hogy míg az
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egyik gyermek olvasott és ő gondosan ellenőrizte az olvasást, a töb
biek kedélyesen mulatoztak, játszadoztak eszük ágában sem: volt az 
olvasott szöveget mutatni. Mikor valamelyik gyermeket felszólította 
a tanító, megmutatta neki, hogy itt hagytuk el, innen olvasd és foly
tatódott a gyermekek figyelmetlensége. Hiába dolgozott a tanító, az 
eredmény végtelenül csekély volt. A vizsga után jóakaratúlag be
szélgettem a tanítóval s akkor jöttem rá, hogy nem is tudja, hogyan 
kell kezdő fokon az olvasást tanítani. Nem volt tapasztalata, nem 
volt gyakorlata. A szegény gyermekek pedig egész életükön át meg- 
érezhették, hogy az olvasást így tanulták az első osztályban.

Ugyancsak első osztályban történt, hogy év végén igen gyengén 
olvastak a növendékek, pedig jónevü, szorgalmas tanító volt a ve
zetőjük. Vizsga után megkérdeztem mikép lehetséges az, hogy min
den tárgyban kiváló az eredmény, az olvasás pedig nemi üti meg 
a m értéket? Őszintén megmondta az okot: ,,Kérem én unom, bele
fáradtam  ezeknek az apróságoknak a gögyögésébe, makogásába, ol
vasás helyett sokszor inkább beszédgyakorlatot tartottam  vagy szá
moltam velük.“ Az itt elm ulasztottakat bizonyára nem lehetett a 
későbbi években sem pótolni.

Váratlanul léptem be egyszer olyan tanító iskolájába, aki az 
V-ik és Vl-ik osztályt vezette. Jó tanító hírében állott azok előtt, 
,akik közelebbről nem ismerték, de én tudtam  róla, hogy nem dol
gozik lelkiismeretesen, sőt az iskolájából is el-eltünik minden beje
lentés nélkül. Mondom, váratlanul léptem be az osztályba és a ta 
nítót az ablak előtt az utcára néző arccal találtam , asztala pedig tele 
volt privát írnivalókkal, a gyermekek rendetlenkedtek, nem kísérték 
figyelemmel az olvasót. Óra végén bevallotta a tanító, hogy ő min
denféle írnivalóját az iskolában az olvasási óra alatt intézi el, mert 
az V. és VI. osztályban már úgyis tudnak olvasni. Pedig a növen
dékei az em lített okok miatt az V. és VI. osztályban azt is elfelej
tették, amit az alsóbb osztályokban jól tudtak. Hadartak, a jeleket 
nem vették figyelembe, szavak helyett egészen más szókat mondtak, 
kiforgatták az értelmüket. Egy-egy hosszabb szónak háromszor, 
négyszer nekilendültek, míg jól elolvasták.

Egy mulatságos, megtörtént esetet mondok el. A körlelkészem
mel váratlanul megjelentem egy iskolában. Éktelen zaj fogadott. A 
gyermekek ugrándoztak az iskolában, bár volt vigyázó, egy gyermek 
pedig könyvvel a kezében, mintha olvasott volna. Kérdezősködé- 
sünkre kiderült, hogy a tanító szénát kaszál a rétjén, a gyermekek 
pedig olvasnának a vigyázó felügyelete mellett. Ez a dolog néhány 
évtizeddel ezelőtt valóban megtörtént. Ma már azonban nem hiszem, 
hogy előfordulhat ilyesmi, de elmondtam azért, hogy lássák az én 
kedves kartársaim , milyen veszedelmet re jt magában az iskolából 
tanítási idő alatti eltávozás.

Végezetül egyik vizsgái látogatásom alkalmából szerzett szo
morú tapasztalatom at újítom föl. Felelnek az V. és VI. osztályosok 
a vizsgán, m ajd pedig olvasnak. Figyeltem, hogy a tanító úgy a fe- 
leltetésnél, mint az olvastatásnál körülbelül 15 gyermeket állan
dóan kihagyott. A vizsga folyamán négyszemközt csendesen meg
kérdeztem tőle, hogy miért nem felelnek, miért nem olvasnak ezek
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a gyerekek? A  válasza elképesztő volt, „Kérem ezek az I. osztály
ban nem tanultak meg olvasni. Vissza nem tarthattam  őket az I, osz
tályban, m ert a következő évfolyambeli I. osztályosoknak sem volt 
férőhelyük. Engedtem őket a II, osztályba feljutni. A II., III., IV. 
osztály tanítója pedig nem tanította meg őket olvasni a túlzsúfolt
óág miatt, így aztán az V. és Vl-ikban sem tudnak olvasni.“ Meg
jegyezni kívánom, hogy ez az eset ezen a helyen többet nem for
dult ölő.

Ezeknek a megtörtént dolgoknak elmondásával igyekeztem meg
világítani azt, hogy a tanítás is lehet oka annak, hogy a gyermekek 
gyengén olvasnak.

II. Hátra van még a felelet arra  a kérdésre, hogyan lehet az ol
vasási készséget fokozni az iskolában,

1. Legyen minden iskolába járó gyermeknek egyforma olvasó
könyve, Mi, tanítók pedig kövessünk el mindent, hogy olcsó olvasó
könyvek álljanak az iskolák rendelkezésére.

2. Vigyázzon a tanító, hogy a könyveket a gyermekek megbe
csüljék, sziét ne szaggassák és ne csak karácsonyig, hanem év végéig 
rendben tartva, vehessék kezükbe.

3. A tanító m ár az első osztályban gondosan ügyeljen arra, hogy 
olvasáskor minden gyermek mutassa a szöveget, hangosan olvasson, 
a hangok összekapcsolását és a szók helyes szótagolását pedig, a 
kezdő fokon, a tanító értelmes kiejtéséből tanulják  meg. írásje lek
nél álljanak meg, vegyenek lélekzetet, betűket, névelőt ne hagyjanak 
ki, be se toldjanak, szavakat ne ismételjenek és hűen, pontosan ol
vassák a szöveget.

4. Nagyon fontos az is, hogy a tanulók kapjanak föl otthoni fel
adatul olvasnivalót és azt be is gyakorolják. Inkább egy olvas
mányt olvassanak el tízszer, mint tizet egyszer.

5. Az olvasástanításhoz különösen a kezdő fokon nagy türelem 
kell, rengeteg gyakorlás és a gyermekek makogását nem szabad 
megúnnia a tanítónak.

Mindezekből folyik, hogy bármilyen jól olvasnak a tanító meg
ítélése szerint az osztályban a növendékek, mégis a legéberebb figye
lemmel kell kísérnie az olvasót, a hibákat kijavítania, hogy az elő- 
haladást meg lehessen állapítani.

7. Természetesen ez csak úgy lehetséges, ha a tanító lelkiism ere
tesen végzi hivatását és privát, esetleg egyéb írnivalókat, újságokat, 
olvasnivaló könyveket nem viszi be az iskolába.

8. A növendékeket a tanító semmi körülmények között magukra 
ne hagyja, még vigyázó kiállítása mellett sem:, m ert minden tan 
tárgyon, de különösen az olvasáson látszik meg az, hogy a tanító 
nem volt a gyermekek között. Ha mégis el kell távoznia a tanító
nak az osztályból, a gyermekeket egyik kartársra  bízza, vagy ha ez 
nem lehetséges, bocsássa haza őket.

Ha nagy gondot fordítottunk az olvasás tanítására, még nagyobb 
súlyt kell helyezni a versek, költemények olvastatására és szavalá
sára. Magától értetődik, hogy az éneklő hangon való verseltetést ke
rülni kell. Nagy hajlandóság van a gyermekben arra, hogy a sorok 
végén áll meg, s így sokszor kiforgatja a költemény értelmét. Szi-
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garúan vegyük tehát, hogy ne a sorok végénél, hanem a jeleknél áll
janak meg.

Ha pedig mindent elkövet a tanító és mégsem sikerül az I. osz
tályban olvasásra megtanítani, akkor feltétlen ismételtesse az osz
tályt és ne engedje fel a növendéket a másodikba.

Rövidre szabott időm ala tt ezekben iparkodtam megjelölni azo
kat az irányelveket, m elyeknek pontos betartása boldoggá teheti az 
elért eredmény láttán a gyermeket, szülőt tanítót és a hivatalos fel
sőbbséget.

Vörösmarty nagy költőnk szavaival fejezem be előadásomat:
„Két jó van, mi fölött sorsnak 
Nincs semmi hatalm a:
Szorgalom és az erény,
Földön az, égben ez áld!“

r

Észrevételek a „Veszedelmek a zsinat 
körül“ c, cikkre.

Amint lapunk multhavi száma már ismertette, Gyarmathy Dénes 
rábaszentandrási lelkész a Keresztyén Igazság I. évfolyamának 12. 
számában „Veszedelmek a zsinat körül“ címen az evangélikus taní
tóság zsinati kívánságaival foglalkozik. A különben értékes, szak
szerű fejtegetés lényeges pontjait nem vonom kétségbe, mégis, kény
telen vagyok néhány megjegyzést tenni a közleményre. Attól tartok 
ugyanis, hogy a cikk alapjául szolgáló sajtóközleménynek a cikk 
megírásakor már nagyrészben meghaladott volta ismeretlen lévén 
a cikkíró előtt értekezésének ebből eredő megállapításai nagy visz- 
szatetszést keltenének a tanítóság körében és indokolatlanul izgal
makat okoznának,

A tanítóság zsinati kívánságait az Országos Ev. Tanítóegyesület 
nem a dunántűli Ev. Egyházkerületi Tanítóegyesülettől felterjesztett 
N iederland-féle javaslat alakjában foglalta össze, hanem egészen új 
köntösben, olyan összeállításban, amint azt dr. Balázsovics Gyula 
szepetneki tanító a Niederland-féle dunántúli, a bányai és dunán- 
inneni egyházkerületi tanítóegyesületi közgyűlésekből felterjesztett 
javaslatok alapján megszerkesztette. E javaslatot országos egyesüle
tünk október hó 25-én tarto tt közgyűlésének határozatából az egye
sület kinyomatta s minden zsinati tagnak megküldötte, azonkívül az 
„Evangélikus Népiskola“ novemberi számában is ismertette. Mivel e 
munkálat Gyarmathy lelkész úrnak cikke megírásakor még nem áll
hatott rendelkezésére, megküldöttem részére, valamint a „Keresztyén 
Igazság“ szerkesztősége részére is. E munkálat elolvasása után, re 
mélem, Gyarmathy lelkész úr, igen tisztelt barátom, néhány súlyos 
megállapítását fenti cikkének, másképen, enyhébben foglalná sza
vakba, módosítaná, sőt talán el is ejtené.

A tanítóság most e nyomtatásban megjelent munkálat alapján
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óhajt a zsinat m egértő jóindulatával és bölcsességével bizonyos jog
kiterjesztésben, illetve képviseltetésben részesülni az egyházkor
mányzat fokain. Csak azért, hogy az a helyzet, ami az utolsó zsinat 
eltelte óta már e téren kialakult és az egyházépítés és eredményes 
valláserkölcsi nevelési célok, szóval anyaszentegyházunk jövő fejlő
dése érdekében kívánatos, a jövőre nézve törvényszerű megerősítést 
is nyerjen, további építést biztosítson és fejlődést hozzon.

Abban a javaslatban, amin most a tanítóság áll, nincs szó ,f é l 
kész és tanító közötti különbségek eloszlatásáról“, ,,erőszakolt kü
lönbségekről“.

A képviseltetésre vonatkozó arányszám  is egészen más, mint 
amit a cikkíró, még a korábbi elgondolások alapján említ. Nemcsak 
elnöke, de maga országos egyesületünk is megelégedett jóval keve
sebbel: a 40 és 20%-os arányszámmal. Sőt ez is csak azért m aradt 
bent a javaslatban, m ert a régebbi javaslatok érintették s m ert a 
javaslattevő úgy gondolja, hogy a tanítóság ez arányszámmal méltó 
képviselethez jut, anélkül, hogy a lelkészi vagy világi elemek kép
viseleti arányszáma erősebben csökkenne és befolyásuk az egyház- 
korm ányzatra lényegében megváltozna.

Talán ez a pontja a javaslatnak az, amely a zsinat tagjainál nem 
talált mindenütt kedvező fogadtatásra. A magam részéről ezt az 
arányszámot nem tartom  lényegében alapvető jelentőségűnek. Nem 
egészen a szám a lényeges hanem az, hogy valami haladás m utat
kozzék ügyünkben s megértéssel, békességgel s rokonszenves m aga
tartással annyit elérhessünk, amennyi az adott körülmények között 
méltányos és kielégítő. Sokkal áldásosabb lehet kevesebb számú, de 
lelkes tanító-tag működése az egyházi élet, a tanügy s bármely nép
oktatási m unkatér mezején, mintha nagyszámú, de közönyös, fásult- 
lelkű munkások állanak evangélikus népoktatásügyünk és egyház
építésünk munkamezeinek őrhelyein. A kvantitásnál sokkal fontosabb 
a kvalitás. Mi, a tanítóság egyházkerületi zsinati képviselői felelős
ségünk tudatában a legmesszebbmenően törekszünk arra, hogy óha
jainkat ne az egyházalkotmány kereteivel ellentétes, hanem párhu
zamos irányban képviseljük és összhangba hozzuk a zsinat megértő 
állásfoglalásával. Ne keltsen megütközést az, ha talán országos egye
sületünk álláspontja egyes szakaszokban még túlzott kívánságokat 
mutat! Meg tudom adni ennek a m agyarázatát is. A tanítóság mun
kájának már alapjában véve olyan a természete, hogy sok idealiz
mus, lelkesedés fakad belőle és kapcsolódik vele össze. Ez a rend 
mindig több lelkesedést öntött m unkájába és mindig több volt benne 
az eszmei nekilendülés a folytonos alkotási láz, mint amennyi reális 
szempontok szerint nézve indokolt. Ez az alkotási vágy és érték
keresés talán messzebb vitte a zsinati kérdések terén is a tanító
ságot, mint amennyi elérhetőnek látszik. Ebben a szellemben működ
tek egyesületeink közgyűléseinek zsinati kérdéseket tárgyaló előadói 
és alapos munkával szépen elgondolt javaslatokat vittek a közösség 
elé. Néhol elvett a közgyűlés e kívánságokból, néhol módosított 
azokon s úgy öntötte azokat végleges formába. Lehet, hogy sok kí
vánság m aradt még mindig bennük! Azt azonban én sehol nem ész
leltem, hogy a tanítóság megnyilatkozása e kérdések kapcsán csak a



22

leghalványabb jelét is elárulta volna annak, mintha osztályharcot 
kívánna megindítani.

A zsinat első' ülésszaka alatt szerzett tapasztalataim  alapján 
merem állítani, hogy ilyen megbélyegző véleménye senkinek, a zsinat 
tagjai közül nem volt a tanítóság kívánságaira nézve. Számos zsinati 
atyával volt alkalmam e kérdésekről eszmecserét folytatni. Egy ve
zető állású egyházi férfiú azt a megjegyzést tette javaslatunkra: ,,A 
tanítóság javaslatának hangja nagyon konciliáns." Egy másik tekin
télyes egyházi tag szerint, amit a tanítóság kíván, az majdnem tel
jesen megvalósult az ő egyházmegyéjükben. Egy világi vezér maga 
jött hozzám s a zsinati képviseleti arányszám kivételével a maga ré 
széről elfogadhatónak jelentette ki javaslatunkat. Egyik igen tekin
télyes egyházjogászunk a zsinati képviseleti szám, a segédtanítóság 
törvényesítésének mellőzését kívánó pont és a százalékos arányszám 
kivételével jelezte elfogadhatónak javaslatunkat. Hasonló felfogása 
volt egyik legtekintélyesebb zsinati egyházi vezérünknek. Folytat
hatnám a felsorolást. A  vélemények kívánságainknak bizonyos redu
kálás után mellettünk szólnak s hiszem, hogy az érdemleges tá r
gyalás során is megnyilatkoznak irányunkban, amikor a zsinat böl- 
csesége meg fogja találni a megoldást arra  nézve, hogy valami előre
haladás történjék ügyünkben.

A mi feladatunk, hogy előadóink és közgyűléseink alapos mun
káinak gyümölcséből annyit értékesítsünk, amiennyit az adott körül
mények között lehet. A munka nehezebb része most következik. E 
tevékenységünk során mi sem áll távolabb tőlünk, mint elősegíteni 
azt, hogy a tanítóság ,.képében e világ társadalm i rendje betörjön az 
egyházalkotmány meghamisítása árán az egyházba".

Az egyházalkotmány a mai keretek között sem tette lehetet
lenné a tanítóság bekapcsolódását az egyházi élet számos mozzana
tába, munkájába, alkotó és építő tevékenységébe. Akárhány példát 
tudnék arra  felhozni, hogy egyes egyházmegyékben a tanítóság na
gyon szép megbecsült munkakört és működési teret, alkotó, irányító 
tevékenységet ért el és fejthetett ki az egyházi élet terén. Csak az 
a visszatetsző, hogy másutt ezzel ellentétben nem érvényesülhetett 
ez a mukakészség még ott, azokon a fokozatokon sem, ahol a tanító 
szakértelmére, közreműködésére egyházi érdekből is szükség volna, 
vagy ez legalább is kívánatos és méltányos lett volna. Egyetértek 
Gyarmathy lelkész úrral abban, hogy biztosítsa a zsinat e kirívó el
lentétek eloszlatását. Szanálása e helyzetnek lényegileg a mi elkép
zelésünk szerint is az, hogy választható legyen miden bizottságba a 
lehetőséghez mérten megfelelő számú tanító s m aradjon meg ezen
kívül a külön képviselet is. így a mainál sokkal messzebbmenő módon 
biztosítja az ,.egyház a választások esetlegességével szemben azt, 
hogy semmiesetre se legyen kénytelen nélkülözni a tanítóság közre
működését." A  hivatalból való tagságra nézve eltérés van a cikkíró 
értelmezése és az én felfogásom között. Én nem úgy értettem e tag
ságot, hogy a tanító tanítói ,.hivatalánál" fogva legyen tag az egyes 
fokozatokon, hanem mint tanítóegyesületi elnök, ezen elnöki tisztsé
génél fogva, szóval elnöki hivatalánál fogva kerüljön az egyes tag
sági helyekre. E mellett tartom  azután kívánatosnak még válasz-
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tással betöltött tagsági helyekre is megfelelő számú tanító beju tta
tását. Ha ezt tekintjük, összeomlik az az állítás, mintha a tanító 
külön elemként, tanítói hivatalánál fogva óhajtana az egyház kebe
lében érvényesülni. (Kivétel ez alól a gyülekezet presbitériuma és 
iskolai bizottsága. Itt tényleg tanítói hivatalánál fogva kívánjuk a 
jelzett mértékben képviséltetést.) •

Országos egyesületünknek e kérdésekkel foglalkozó tárgyalását 
a dunántúli egyházkerület elnökségén kívül végighallgatta egyik ma
gasállású bíró, ki különben igen tekintélyes egyházi tisztséget is be
tölt s azt a nyilatkozatot tette, hogy csodálkozik a tanítóság tisz
tult, emelkedett jogi felfogásán. Ugyancsak hallottam  e kérdésekkel 
kapcsolatban zsinati tagtól azt a megjegyzést, hogy a zsinat egyik 
tárgya sem volt eddig úgy előkészítve, mint a tanítói kívánságok 
kérdése.

Mozaikképek ezek s összefoglalva azokat, arról tesznek bizony
ságot, hogy a tanítóságot jó szándék, egyházias érzés, becsületes 
meggyőződés és tettvágy vezeti. Ha ezt felrójják neki és ettől el
térő értelmezést nyernek törekvései, akkor hol van az a szellem, 
amely Luther leikéből sugárzott ki s amely szerint nem lehet elkép
zelni s nem is lehet a jövőben sem gondolni arra, hogy egyházunk 
el lehet a tanító munkája, iskolája nélkül? Elméletben talán el lehet 
képzelni iskolanélküli evangélikus egyházat is, de Isten óvja meg 
ettől evangélikus anyaszentegyházunkatí S. B.

Zsinati napló jegyzetek.
Lapunk hasábjain tájékoztatni óhajtom az olvasót a zsinat ese

ményeiről is. Napilapjaink és egyházi lapjaink m egem lékeztek már 
általánosságban a zsinat m egnyitásáról és az első ülésszak főbb 
eseményeiről. Talán egyben-másban ism étlésekbe is bocsátkozunk, 
ha most, két hónap múlva térünk vissza ezekre az esem é
nyekre. M indamellett nem mulaszthatom  el, hogy kissé részleteseb
ben is beszámoljak a főbb m ozzanatokról úgy, amint azokat mi 
résztvevők: a tanítóság képviselői végigéltük és benyom ásainkat 
megőriztük. M ulasztást követnénk el, ha a négy évtized után ösz- 
szeülő zsinat nagyjelentőségű törvényhozó tevékenységét nem mél
ta tnék  nagyobb figyelemre. Nem zedékek eltűnnek anélkül, hogy 
korukban alkalom lenne alkotm ányozó gyűlés munkáját m éltatni és 
annak nagyhorderejű tevékenységéről beszámolni.

Odautazásom idején találkoztam  m ár zsinati atyákkal s alkal
mam volt tájékozódni egyes kérdésekre nézve s megvitatni egyes 
gondolatokat. Mindenki várakozással tekint a még aznap tartandó 
előértekezlet elé. Még itt-ott mutatkozik némi tájékozatlanság, fele- 
dékenység, vagy határozatlanság. Különösen a zsinati megbízóleve
lek kiállítása körül venni észre ezt. Látszik ebből, hogy nagyon ritka 
esemény a törvényhozó zsinat az egyházi életben. Magam is meg
bízólevelem után járok az egyetemes felügyelői hivatalban, onnan
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Kapi püspök úrhoz sietek, kivel együtt indulunk az előértekezletre. 
A Deák-téri díszteremben gyülekezik s lassankint kialakul a zsinat 
mezőnye. Dr. báró Radvánszky A lbert egyet, felügyelő és D. Geduly 
Henrik püspök, mint ideiglenes világi és egyházi elnökök megnyitó- 
szavai, imája után az előzetes megbeszélések folynak le. Megalakul 
az igazoló bizottság. A megnyitó istentisztelet és ülés sorrendjének 
megállapítása a fő tárgya az előértekezletnek.

Másnap: 10-én már fél tízkor megkezdődik a díszteremben a 
gyülekezés. Díszmagyarok pompás színharmóniája olvad bele a lel
készek Luther-köntösének és a világiak fekete ünneplőinek komoly 
egyhangúságába. A  menet kialakul: párosával haladunk. Mi: tanítók, 
a sor végén. Fotoriport s fényképfelvételek ostromában halad, hul
lámzik a menet tovább m éltóságteljesen s elhelyezkedik az oltár 
jobb és bal oldalán. D. Dr. Raffay püspök klasszikus beszédben 
emeli ki a törvényhozó munka jelentőségét és kéri rá  a Mindenható 
áldását. Megkapó jelenet a zsinat tagjainak hitvallástétele a litur
gikus rend szerint.

M ajd felvonul a menet ismét a díszterembe. Népes karzat s a 
terem  elzárt (az élcelődők szerint kisszakasz) részében érdeklődő 
vendégek jelenlétében nyitja meg az egyetemes felügyelő a zsinatot 
rövid, emlékezetes szavakkal. M ajd felolvastatja a kormányzói le
iratot. M ajd az ülés bezárása előtt kimondják, hogy egy tíztagú kül
döttség, a zsinat hivatalból való tagjai tisztelgő látogatást tesznek a 
kormányzónál.

Délután az igazoló bizottság végzi m unkáját Lichtenstein László 
volt főispán elnöklésével. E bizottság tagja volt Mendelényí János 
kartársunk is.

Este órakor Radvánszky báró látta vendégül a zsinat tag
jait vacsorán a Luther-Otthonban. Rendjellel a mellén, frakkban 
fogadja kedves közvetlenséggel az érkezőket. Emlékezetes m arad a 
kedves hangulatú est, ahol az egyházi és világi vezérférfiak oly nagy 
száma volt képviselve.

A vasárnap a szüneté. Délelőtt istentiszteleteken (különösen a 
bécsíkaputéri rádióistentiszteleten jelenik meg a tagok nagyrésze, 
délután leginkább látogatások, este pedig a színházak vannak sok 
résztvevő programjában.)

így érkezünk el a november 12-iki üléshez. Mindegyik ülés m un
kája az előző ülés jegyzőkönyvének felolvasásával kezdődik majd 
m egállapítják az aznapi ülésszak sorrendjét. Jelentést tesz az iga
zoló bizottság elnöke: mindenkit igazolnak, mint mandátumot nyert 
zsinati tagot.

M ajd megválasztották egyhangú lelkesedéssel a zsinat világi 
elnökéül dr. báró Radvánszky Albertet, egyházi elnökül Geduly 
Henriket, egyházi jegyzőkiil: Kemény Lajos, Németh Károly és Zon- 
gor Béla espereseket, világi jegyzőkül: dr. Bruckner Győzőt, dr. 
Hendel Bélát és dr. Mikler Károlyt. A zsinati gazda teendőit Ke
mény Lajos lá tja  el.

A választások és általában mindenféle szavazás mindig titkosan 
történnek.
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Most Radvánszky világi elnök köszönetét mond a körjegyzőknek 
eddigi működésükért s a zsinatnak a választással beléjük helyezett 
bizalomért. Dr. Mikler Károly pedig a jegyzői kar köszönetét fejezi 
ki a megválasztásért. Ezután dr. báró Radvánszky A lbert nagy 
figyelmet keltő zsinati elnöki megnyitó beszéde következik. Kifejezi 
benne először a kormányzó iránti hódolatot s utal arra, hogy e zsinat 
a vallásszabadságunkat véglegesen biztosító 1791. évi XXVI, törvény 
bee kkelyezésének és a pesti első országos zsinatnak százéves évfor
dulójára esik. A  40 év előtti zsinat tagjai közül tudomása szerint 
még 6 tag életben van, kik közül a legnagyobbat: tiszteletbeli egye
temes egyházi és iskolai felügyelőnket: báró Prónay Dezsőt hittest
véri tiszteletünk és szeretetünk nydvánításával köszönt, A továbbiak
ban klasszikus tömörséggel m utatott rá a zsinat jelentőségére.

A beszéd után jelentik be a református konvent már a templomi 
istentiszteleten is résztvett tisztelgő küldöttségének érkezését. Ennek 
élén Balogh Jenő főgondnok üdvözli a zsinatot, fölemlítve, hogy a 
negyven év előtti zsinatot a két testvéregyház párhuzamosan tartotta, 
ők  korábban befejezték zsinatukat. A  testvér evangélikus egyház 
zsinati munkálkodását csak az Isten lelke és az Isten kegyelme irá
nyíthatja. Az üdvözlésre Radvánszky A lbert válaszolt, kiemelve, 
hogy amint századok keserű küzdelmei között a két egyház örömben 
és bánatban mindig együtt volt, m aradjon meg továbbra is ebben az 
áldott testvériségben. M ajd bejelentette hogy az Erzsébet tudomány- 
egyetem táviratban üdvözöle a zsinatot. Ezért köszönetét mondva, el" 
határozza az ülés, hogy a megnyitó istentisztelet im áját és beszédét 
a zsinati naplóban megörökítik. M egállapítják a munkarendet. Dr. 
Mikler Károly javaslatára elfogadják az 1913. évben tervezett zsi
natra készített tanácskozási és ügyrendet, kivéve e szabályzatból —• 
amelyet a zsinati irományok 7. füzete ismertet — a második és har
mad k olvasás közötti 24 órai időt, A határozathozatalhoz 40 tag je
lenléte szükséges. M egválasztják a helyettes világi és egyházi elnö
köket dr. Zelenka Lajos, dr. Sztranyavszky Sándor, továbbá D. Kapi 
Béla és dr. Raffay Sándor személyében. M egállapítják a zsinat meg
szólítását: „Főtisztelendő Zsinat!“ alakban, valamint a napi- és ú ti
költség számlák összegeit. M egválasztják, szintén majdnem teljesen 
egyhangúlag az alkotmányozó és közigazgatási, a tanügy’, pénzügyi, 
törvénykezési, egyeztető és naplóbíráló bizottságokat. A két első bi
zottságban a tanítóság képviselője: Somogyi Béla is helyet kapott. 
Kovács Andor esperes indítványára kimondja az ülés hogy minden 
tag hozzájárul adományával a Budapesten felállítandó Luther-szobor 
költségeihez. Össze is jött e célra 1000 pengő körüli összeg. D. Dr. 
Raffay püspök indítványára a zsinat közvetlenül fordul a székesfő
város tanácsához, hogy adjon a szobor fölállításához engedélyt és 
megfelelő helyet,

A délelőtti teljes ülés után több bizottság m egtartotta alakuló 
gyűlését. Bennünket közelebbről a tanügyi bizottság érdekel. Ennek 
elnöke D. Kapi Béla püspök, előadója dr. Bánkuti Dezső igazgató, 
jegyzője Somogyi Béla.

Említésre méltó még, hogy a délelőtt folyamán báró Prónay 
György az egyetemes gyűlés hatáskörének kibővítéséről terjesztett
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be önálló javaslatot, amelyet kiadtak az alkotmányozó és közigaz
gatási bizottságnak. Ugyanitt még hosszas tárgylás után azt a hatá
rozatot hozták, hogy a theológiai fakultás a zsinaton 1 taggal képvi
seltetheti magát, akit a tanári kar választ meg.

November 13-án m ár délelőtt V2 K) órakor megnyilt a teljes ülés, 
amikor a zsinat kiegészítéséről szóló törvény szerepelt először napi
renden. Több felszólalás után a törvényjavaslatot általánosságban és 
részleteiben kisebb módosításokkal elfogadták. E szerint a zsinat 
felerészben lelkészekkel és lelkész jellegű tanárokkal, felerészben 
pedig más evangélikus vallású magyar állampolgárokkal: 12 taggal 
kiegészíti magát. Ugyanitt jelentette be Radvánszky A lbert báró a 
tanítóság javaslatának a beterjesztését, amelyet kiadtak a tanügyi és 
az alkotmányjogi bizottságnak. Az ülés bezárása után 1 órai szünet 
következett s ekkor fizette ki a pénztár a költségeket. A  második 
ülésen /̂212 órakor ú jra  olvasták a zsinat kiegészítéséről szóló tör
vényjavaslatot s legfőbb jóváhagyás végett fölterjesztették. Dr. Rásó 
Lajos indítványára felhatalm azta a zsinat a bizottságokat, hogy ülé
seikre szakértőket hívhassanak be. Az elnökséget pedig arra hatal
mazta fel, hogy a második ülésszakot belátása szerint összehívhassa. 
Az elnöklő báró Radvánszky ezzel az ülést és egyben az elő ülés
szakot befejezettnek nyilvánította. Említésre méltó mozzanat még 
az, hogy a világi tagok egyrésze szentmártoni Radó Lajos indítvá
nyára költségeiről lemondott.

Ötnapi budapesti tartózkodás után azzal búcsúztunk: ,A viszont
látásra!" Betekintést nyertünk ez 5 nap alatt az egyházi törvényal
kotás m unkájának műhelyébe. Hallottunk jeles jogászi érveléssel fel
épített vitákat, amikor egymással küzdöttek szembenálló jogi fel
fogás és meggyőződés. Elvek küzdelme volt ez.

Nagy munkaanyag áll a zsinat előtt. Isten segítségével el fogja 
végezni. Mi tanítók megnyugvással gondolhatunk arra, hogy a reánk 
vonatkozó kérdések tárgyalása D. Kapi püspök úr elnöklete alatt tö r
ténik. Ha van valaki, akinek megértő jóindulatától függ ügyünk méltó 
képviselete és sikerre vezető előterjesztése, úgy Öméltósága igazán 
jóakaratával a lehető legközelebb áll hozzánk s mi is úgy érrezzíik, 
hogy közel állunk szívéhez. E gondolatok biztató jegyében indultam 
haza a fővárosból az első ülésszak után. Közölte velem bizottságunk 
elnöke, hogy sokat kell majd, mint jegyzőnek dolgoznom. Készséggel 
vállalom ez egyházi és közérdekű munkát s hiszem, hogy az elért 
eredményekben megláthatjuk sok fáradozásunk gyümölcsét.

M eglátjuk egyházi életünkben, annak korszerűbbé tételében a 
fölvetett reformgondolatok jogosultságát, mert — amint báró R ad
vánszky mondotta —- , alkotmányjogi és szervezeti reformjaink szi
lárdítani fogják egyházunk földi berendezkedésének fundamentumát 
és annak csarnokaiban az evangéliumi híthűségnek, a meg nem lan
kadó áldozatkészségnek, a felebaráti szeretetnek és békességnek, 
valamint a rendnek is biztosítékai lesznek". — A dja Isten, hogy e 
reménységünk valóra váljék!
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Időszerű kérdések.
A fiatal tanítónemzedék elhelyezkedése. Égető probléma! Az 

elhelyezkedés egyre nehezebb lesz. A mellett a korábbi miniszteri 
rendelkezés mellett, amely előnyt biztosít a korábbi időpontban 
végzett, legalább jórendű oklevéllel rendelkező állásnélkülieknek, 
ha nyugdíjas (B-listás), m enekült stb. pályázó nincs, most újabb in
tézkedése van a m iniszternek. A nov. 13-án kelt 69.500/1934. sz. 
VI. ü. o. rendelet a huzamosabb idő óta eredm ényesen működő k i
segítő tanítóknak a tanítói állás betöltésénél való előnyhöz jutta- 
tásáról szól. A m iniszter úr fölfogása szerint méltányossági szem
pontok m egokolttá teszik, hogy tanítóválasztások alkalm ával a leg
alább egy esztendeig eredm ényes működést igazoló kisegítő tanítók 
előnyben részesüljenek. U tal arra, hogy a súlyos gazdasági és pénz
ügyi viszonyok lehetetlenné teszik új tanítói állások szervezését 
még azon esetben is, ha a tanulók nagy száma m iatt erre szükség 
lenne. Sok helyen a meg nem szervezett állásokon alkalm aztatnak 
évenkénti megbízás alapján kisegítő tanítók, kik azonban, bármily 
ráterm ettséggel, buzgalommal lássák is el tisztüket, véglegesítésre, 
vagy előléptetésre nem szám íthatnak. Ezért ta rtja  kívánatosnak a 
miniszter úr, hogy a m egszervezett államsegélyes tanítói állások b e 
töltése alkalm ával ezeknek ,,a kipróbált kisegítő tanítóknak min
den kezdő tanerővel szemben elsőbbség b iztosíttassék“.

A korábbi s ez utóbbi rendelet is igyekszik elősegíteni az el
helyezkedést. A régebbi rendeletre azoknak volt ellenvetésük, 
akiknek a képesítő oklevelük csak általános elégséges minősítésű 
volt. Rájuk nézve az elhelyezkedés kétszeresen nehéz volt, m ert 
az általános nehézségeken kívül érezték hátrányukat a jórendü és 
még jobb képesítésű végzettekkel szemben. M ost eldöntetlen k é r
dés m arad az, hogy m iképpen kell a minősítés szempontjából é r
telmezni az új rendeletét. Ha elégséges végzettségű tanító műkö
dött kisegítőként megfelelő eredm énnyel legalább egy évig és pá
lyázik valahová, ahol ugyancsak egy évvel ezelőtt végzett, de k i
segítőként nem működött, azonban jeles képesítésű tanító is pályá
zik, melyiknek m arad meg az előnye? Az utóbbinak, mint jeles 
végzettségűnek, vagy az előbbínek-e azon az alapon, hogy egy évig 
kisegítőként működött, habár csak elégséges oklevele van is.

A ,,minden“ kezdő tanítóval szemben elsőbbség biztosíttassék- 
megjelölés arra  enged következtetni, hogy az új rendelet az egy 
évig kisegítőként m űködőiteknek biztosítja az előnyt. Ez esetben 
azonban szükség lenne a régebbi intézkedés hatály talanítására. 
Fontos kérdés ez s a tanügyi hatóságoknak m aguknak is a miniszter 
úrhoz kell fordulniok ez ügy tisztázása érdekében. Nagyon nehéz 
ugyanis ilyen m egkötések m ellett a választások levezetése. Ha 
szigorúan veszi a közigazgatási bizottság, m ár neki vissza kell u ta 
sítani a választási iratokat, ha nem a rendelet szerint tö rtén t a vá
lasztás. Reméljük, e kérdés rövidesen tisztázásra kerül. *

*
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D. Kapi Béla püspök úr Öméltósága 1/1934—5. sz. körlevelében 
elrendelte, hogy január 1-étől kezdve minden evangélikus iskolá
ban mindennap bibliam agyarázatos gyerm ekáhitattal kezdjék a ta 
nítást*.

Nagy felelősséggel járó m unkakörbe állítja Dunántúl evang. ta 
nítóit ez a rendelkezés. Csak jól elkészültén lehet bibliam agyarázat 
céljából az osztály elé lépni. Profán kezekkel nem nyúlhat senki 
azokhoz az eszközökhöz, am elyekkel a valláserkölcsi nevelés irá
nyítását oly hathatósan előmozdíthatjuk, de egyben helytelen útra 
is terelhetjük. Hívő lélek, felkészültség kell e munkához. Sőt még 
így is nagy feladatot ró e hivatás minden tanítóra. Ezeket a nehéz
ségeket megkönnyíteni csak alkalm as segédeszköznek a tanító ke
zébe adásával lehet, A püspök úr jelezte, hogy a jövőben fog gon
doskodni megfelelő, gyerm ekek részére írt bibliam agyarázati 
anyagról. Addig is használhatók megfelelő átalakítással a Fébé és 
a Bethánia kiadásában megjelent leszakítós naptárak, Emellett fel
hívom a kartá rsak  figyelmét a Farkas Zoltán kölesdi lelkész szer
kesztésében most január közepén megjelenő „Pásztorunk a Jézu s“ 
című könyvre, mint hathatós segédeszközre. E mű M áté evangé
liumának sorozatos m agyarázataképpen 60 rövid, gyerm ekeknek 
ta rto tt  írásm agyarázatot tartalm az.

*

A IX. Egyetemes Tanítógyűlés előkészületei is kell, hogy fog
lalkoztassanak minden magyar tanítót. A Szövetség lapja és la
punk is m ár közölték az előzetes tájékoztatást. Itt is felkérem  la
punk m unkatársait, foglalkozzanak a napirendre tűzött kérdésekkel 
lapunk hasábjain is. M inden megszívlelendő gondolatot figyelembe 
vesz a kongresszus vezetősége s beledolgoztatja az egyes tárgyak
ról készítendő határozati javaslatokba. Minden k artá rsa t pedig 
arra  kérek, hogy január havában küldje be az 1 pengős jelentke
zési díjat az Egyetemes Tanítógyülés költségeire. Portóköltségkí
mélés végett ajánlatos a díjakat egyházmegyénként a pénztárosok 
útján összegyűjteni és beküldeni. Ez esetben a tagsági jegyeket is 
erre  a címre küldhetné ki a központ s nem kellene egyes címekre 
külön-külön megküldeni, ami több postaköltséget jelent. Egyébként 
erre az utóbbi esetre való tek in tettel az egyes jegyeket a rendező
ség levelezőlap-alakban nyomatja s úgy küldi is szét. De célsze
rűbb mégis az együttes befizetés.

*

Névmagyarosítás. Lapunk m unkatársai közül a legutóbb a G ár
donyi Géza Irodalmi Társaság tagjául m egválasztott Reichel Lajos 
m agyarkéri kartá rs Őrszigethyre, Jaeger Olivér pedig Halmaira 
m agyarosította.
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Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület 
bevételei és kiadásai,

részletezve 1934. évi január hó 1-től decem ber hó 31-ig.

Sor
sz.j M e g n e v e z é s

B evéte l K ia d á s

pengő pengő

1 Pénztárm aradvány 1933. évről 312 P 62 f; idő-
közi kam at 5 P 72 f ...................................... 318-34

2 Folyó évi tagdíjakból befizettek 238 P-t; hát-
ralékokból 259 P - t ............................................. 497-00

3 Elnök, titkár, jegyző, pénztáros úti- és ellá-
tási k ö lts é g e .................................................... 276-504 Elnök, titkár, jegyző; pénztáros levelezése 63-69

5 Két elnök, titkár, pénztáros arcképes igazol-
vány térítési ö s s z e g e ...................................... 7 5 6 2

6 Nitschinger János kiküldetése missziói köz-
g y ű lé s re ................................................................... 15 22

7 Országos Tanítóegyesületek Bizottsága költ-
ségeihez hozzájárulás 1933. év II. felére. 30-06

8 írógépbeszerzés elnök r é s z é r e .............................. 245-56
9 Tanítók Lapjá-ra előfizetés 1934-re 8-22

10 Irredenta könyv utosó részlete , . . . 10-06
11 Portókra ............................................................. 4-07
12 V e g y esek re ................................................................... 5-02

815-34 734-02
Egyenleg, mint pénztárm aradvány 1934. évről 81-32

815-34 815-34

Tagdíjat nem fizetett kilenc egyházmegye 343 P értékben.

Kíszely János, országos pénztáros.

A nyugtákat, jelen könyvelést átvizsgáltuk s a legnagyobb 
rendben találtuk.

Budapest, 1934. október hó 25-én.

Darída Károly s. k., számv. biz. elnök 
Kozsuh István s. k., Róth Kálmán s. k.,
Kemény Péter s. k., Pataki János s. k.,

számvizsgáló bizottsági tagok.
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Üdülőházunk bevételei és kiadásai,
részletezve 1934, évi január hó 1-től decem ber hó 31-ig,

So
rs

z.
l

M e g n e v e z é s
Bevétel K iadás

pengő pengő

1 Pénztárm aradvány 1 9 3 3 - r ó l .............................. 616-25
2 Időközi k a m a t ............................................................. 13-03
8 Adomány ü d ü lő h á z u n k r a ...................................... 3 2 '8 0
4 Franklin-Társulattól tankönyvszázalék . 798-40
5 Államsegély 1723 P 31 f; hosszú-kölcsöntör-

lesztés 2040 P ..................................................... 1723-31 2040-00
6 Szobadíjakból 912 P 25 f; kabindíjból 298 P 95 f 1 2 1 T 2 0
7 Borpénzböl befolyt 155 P 90 f; borra kifizet-

te te tt  100 P . . . . . . . . 155-90 í o o - o o
8 Vegyesekből , . . . . . . . . 29 00
9 Gondnoknőnek nyaralóktól étkezésre . 2863-40 2859-40

10 Pótdíj 177 P 25 f; partszépítésre 189 P 64 f , 366-89 366 89
11 A d ó k ................................................................................ 645-78
12 C e m e n t(v a s b e to n )k e r í té s ..................................... 560-00
13 Tűzkár és betöréses lopás elleni biztosítás 1 15"46
14 É p ü le tfe n n ta r tá s rá ..................................................... 573-15
15 B e f e k t e t é s r e ........................................................... 132-24
16 Utazás 80 P 80 f; levelezés 52 P 61 f; portó

7 P 78 f ............................................................ 141-19
17 V e g y e se k re ................................................................... 54-31

7810-18 7588-42
Egyenleg, mint pénztárm aradvány 1934. évről 2 2 T 7 6

7810-18 7810-18

Kíszely János, országos pénztáros,

A főpénztári napló bevételi és kiadási okmányait, az üdülőház
ról vezetett segédkönyvet, ezek összegezését átvizsgáltuk és ki
fogástalan rendben találtuk,

Budapest, 1934, október hó 25-én.

Darida Károly s. k., számv. biz. elnök 
Kozsuh István s. k., intézőbizottsági elnök,

Kemény Péter s. k., Róth Kálmán s. k,, Pataki János s. k.,
számvizsgáló bizottsági tagok.

Üdülőházunkra adakoztak az 1934. évben: özv. Sántha János- 
né, Sopron, 1 P; Zsiros Pál, Békéscsaba, 20 P; Aszódi tanítók já
rásköri adománya 6 P 80 f; Kiss Sándor 5 P. Összesen 32 P 80 f,

Kíszely János, pénztáros.
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Az „Evangélikus N épiskola“ új szerkesztőjének és kiadójának 
óhajához képest továbbra is vállalom a Kántori Rovat vezetését.

Amióta az „Evangélikus N épiskola“ 1932. évi 1. számában meg
indítottuk a Kántori Rovatot, a hazai evangélikus musica sacra 
ügyének szebb jövőjébe v e te tt reménységünk ösztönzött minket, 
midőn az e rovatban megjelent tanulm ányainkkal, cikkeinkkel el
m élkedésre, az elm életek helyes gyakorlati alkalm azására, az ügy 
szeretetére igyekeztünk buzdítólag hatni. Az „Evangélikus Nép
iskoládnak  most meginduló 41. évfolyamától kezdve hihetőleg si- 

s, kerül annak megvalósítása is, hogy az „Evangélikus N épiskola“ min
den egyes számában folytatólagosan megjelenő kottam ellékletekkel 
bővítsük rovatunkat. A kottam ellék leteket egyelőre fél íro tt ívnyi 
terjedelem ben tervezzük, mégpedig úgy, hogy az egyik lapon állan
dóan közölnénk 2-3-4 szólamú egyházi énekeket, a másik lapon 
pedig különféle énekkari kottákat, továbbá kis orgonadarabokat. 
Ekként idővel kiki egész gyűjteményre tehetne szert.

A Kántori Rovat ügyében számítok buzgó és hozzáértő m unka
társak  szíves segítségére, s akiknek van a Kántori R ovatnak szánt 
dolgozatuk, küldjék be az alulírott rovatvezető címére.

Adja Isten, hogy a Kántori Rovat megfeleljen rendeltetésének.

Hamar Gyula, evang. tanítóképző-intézeti igazgató, Sopron.

Kotta-mellékleteink.
Az „Evangélikus N épiskola“ mai számához ko ttam ellék leteket 

csatoltunk. E m ellékletekkel megkezdjük a Kántori R ovattal kap
csolatos kottam ellékletek sorozatát. E sorozat megindításával több
féle célt szeretnénk elérni; mégpedig azzal, hogy gyermek-, női- 
vagy férfikarra írt 2-, 3-, 4-szólamú egyházi énekeket közlünk, egy
részt az egyes gyülekezetekben még hiányzó templomi karéneklés 
megszervezésének és m egvalósításának lehetőségeit akarjuk szol
gálni, m ásrészt ott, ahol m ár van gyermek-, női- vagy férfikar, 
bizonyára szívesen fogadják kottam ellékleteinket s felhasználhat
ják templomi istentiszteletek , vallásos ünnepségek s korálnapok 
alkalm ával mintegy annak szemléltetéséül, hogy m iképpen kell 
egyházi énekeinket szépen, jól és épületesen énekelni. Egyházi 
énekeink közül azokat, melyek eredetileg ritmikus szerkezetűek,
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ritm ikus szerkezetükben közöljük, amivel azt akarjuk elérni, hogy 
a felserdülő nem zedékeket fogékonnyá és hajlamossá tegyük az el
felejte tt koráléneklésre, m ásrészt a ritm ikus koráléneklés elterjesz
tése céljából előbb-utóbb nálunk M agyarországon is szükségessé 
váló új korálkönyv megjelenését sorozatos m ellékleteinkkel is elő
készíteni óhajtjuk, gondolván arra, hogy a jelenleg már alig-alig kap 
ható Kapi Gyula-féle egyetemes korálkönyv nem sokára teljesen el
fogy és esedékessé válik majd új korálkönyv kiadása, amivel kap
csolatban máris kifejezzük azt a nézetünket, hogy egy esedékessé 
váló új korálkönyvnek az eredetileg ritm ikus szerkezetű korálokat 
ritm ikus szerkezetben, a kiegyenlítetteket pedig kiegyenlített szer
kezetben kell majd tartalm aznia.

2-, 3-, 4-szólamú gyermek-, női- vagy férfikari partitúráinkon 
kívül egyéb (férfi- és vegyeskari) kompozíciókat, kisebb orgonada
rabokat is közlünk.

M indezekkel nem akarjuk az igényeket a legm agasabbra fo
kozni, még kevésbbé akarunk azzal dicsekedni, hogy ezek a szerény 
igényű, de szükségesnek vélt kottam ellékletek  megfelelnek a leg
nagyobb követelm ényeknek is. K ottam ellékleteinkkel egyszerűen 
s z o l g á l n i  óhajtjuk egyházi énekünk és zenének szent ügyét!

Adjunk hálát az Úrnak. Szövege ném et eredetű (Nun lasst uns 
Gott, dem Herren); Helmbold Lajos (1532— 1598) mühlhauseni (Tü- 
ringia) szuperintendens írta. A szöveg magyarúl már az 1743-ban 
megjelent ,,Új zengedező mennyei k a r“ c. evang. énekeskönyvben 
is megtalálható. Dallam ának szerzője is Helmbold Lajos. A dallam 
legelső alakja Helm boldnak egy 1575- évi egyházi énekgyüjteményé- 
ben jelent meg, de nagyon egyhangú lévén, Selnecker Miklós lipcsei 
szuperintendens 1587-ben változatosabbá te tte  s Crüger János bei- 
lini orgonás 1649-ben még szebbé m ódosította (F-durban). A Sel
necker—Crüger-féle dallammódozat uralkodó dallammá vált s e 
dallammal társult a G erhardt Pál-féle ,,Wach auf mein Herz und 
singe“ (Ébredj fel szívem s vigadj) kezdetű egyházi énekszöveg is. 
Hangneme: dur. Szerkezeti képlete: J. 4 : 7 . 7 . 7  . 7. (Vagyis 1— 1 
versszakban 4 jambusi verssor, 1—4 verssorban pedig 7 szótag van.) 
Kezdőhang gyerm ekkarra: b 1, vegyeskarra: c2, férfikarra: b, gyü
lekezeti közénekre: a1.

Áldott az egek Ura. Szövege ném et eredetű  (Gott sei Dank 
durch alle W elt); Held Henrik (megh. 1643) guhrai (Szilézia) jog
tudós írta. A szöveg magyarul már az 1743-ban megjelent „Új zen- 
gedező mennyei k a r“ c. evang. énekeskönyvben is megtalálható. 
Dallama, melynek szerzője ismeretlen, Freylinghausen Anasztáz 
hallei pietista 1704. évi énekeskönyvében jelent meg először (F- 
durban). Hangneme: dur. Szerkezeti képlete: T. 4 : 7 . 7 . 7 . 7 .  
(Vagyis 1— 1 versszakban 4 trocheusi verssor, 1— 1 verssorban pe
dig 7 szótag van.) Kezdőhang gyerm ekkara: esz1, vegyeskarra: f1, 
férfikarra: esz, gyülekezeti közénekre: d 1.

Hamar Gyula.







EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS 
TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE

ALAPÍTOTTA: P A P P  J Ó Z S E F
1924. január 1-től 1934. december 81-ig 
s z e r k e s z t e t t e  é s  k i a d t a :

KRUO LAJOS

Szerkeszti:

SOMOGYI BÉLA
Kiadja:

AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK A SZERKESZ
TŐSÉGHEZ (KÖRMEND), AZ ELŐFIZETÉSI DÍJAK AZ ORSZÁGOS 

EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET PÉNZTÁRA CEGLÉD 
(42.523 SZ. CSEKKSZÁMLA) CÍMÉRE KÜLDENDŐK

♦♦♦♦

XLI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 
1935. ÉVI FEBRUÁR HÓ

♦ ♦ ♦ ♦

Előfizetési ára: egész évre 10, félévre 5 pengő

Rö ttig-Romwalter Nyomda Bérlői Sopron.



Szerkesztői üzenetek.
Olvasóinkhoz. A  lap első száma késéssel érkezett az olvasókhoz. 

Ennek oka az, hogy a Kántori Rovat részére rendszeresített hangjegy
melléklet elkészítése a kívánt példányszámiban sok időt vett igénybe. 
A z a körülmény, hogy a szerkesztőség és a nyomda máshol van, bi
zonyos nehézségeket okozott az első szám szétküldésénél. Fokozta 
ezt még egy sajnálatos véletlen: a nyomda nem kapta meg az expe
diálásról intézkedő levelemet. Ez is újabb késést és a . szétküldésnél 
zavarokat idézett elő. Többen nem kapták meg a januári számot. 
Ezért a visszaérkező, el nem fogadott számokat pótlólag, ha késéssel 
is, de ilyen címekre fogjuk elküldeni. Ha valaki még nem kapott 
volna, az értesítse a szerkesztőt!

E zavarok miatt eredeti tervünktől eltérőleg a februári számot 
még megküldjük minden olyan kartársnak, aki a januári számot el
fogadta. Azokat a kartársakat, akik a januári és februári számot el
fogadták, előfizetőknek tekintjük. Mivel a késői megjelenés miatt az 
egyénenkénti előfizetések is késéssel érkeznek be, az egyes előfizető 
kartársaknak a lapot február közepe táján küldjük csak meg, az is
koláknak azonban a már elkészült pontos jegyzék alapján már feb
ruár elején expediáijuk. Kérjük az egyénenkénti és iskolai előfize
tések febr. 15-ére beküldését, hogy márciusban végleges lapszámmal 
és elseji megjelenéssel pontosan dolgozhassunk. Mindenkitől várjuk, 
hogy közös ügyünk mellé áll és támogat bennünket.

ö. L., Magyarkér. A  második közleményt köszönöm. Innen ki
szorult, márciusban két vers is jön!

B. S., Kemenesmagasi. Köszönöm készségedet. A cikket hozzuk, 
a kitüntetett pályamunkát a márciusi számban, időszerűségénél fogva 
is odaillik. További buzgóságodat kérem és előre is köszönöm. Hálásan 
veszem a meleg, áldáskívánó és buzdító szavakat is!

Sz. A., Mencshely. Köszöntöm munkatársamban volt tanítványo
mat. Köszönöm a jókívánságot! Továbbra is kérem közreműködésedet 
hasonló irányban s a gyakorlati munka ágában is. A  tarlózás részle
tekben jön, már a februári szám megtelt! A  széljegyzeteket hozzuk 
s kérem továbbra is!

Dr. Pozsonyi K., Rákoskeresztúr. Köszönöm az ígért és gyorsan 
elkészült munkát! Nagyon jó gyakorlati érzékre vall az eszme és 
érdemes a megszívlelésre! Máskor is!

G. S., Alsómesteri. Köszönöm a cikket! Mások is foglalkoznak, 
amint tapasztalhatod, a részedről felmerült észrevételek dolgával. 
Én az engedékenység és kiegyenlítés hangját kerestem. Helyet adok 
e mellett a különböző oldalról érkező, különböző elgondolások köz
lése számára is. Már a februári anyag összeállítása után érkezett 
írásod a márciusi számban nyer helyet. Kérlek, gazdag tapaszta
latod tárházából juttass máskor is a lap részére közlendő anyagot!

Vitéz Szügyi, Rákoskeresztúr. Köszönöm munkakészségteket. 
Köszönet a lap anyagi felkarolásáért! Követendő példa!

H. O., Sárszentlőrinc. Oly nagy volt a torlódás a februári szám
ban, hogy nem tudtam megkezdeni munkád közlését! De ez ne csüg- 
gesszen el! Márciusban és áprilisban leközöljük! Rövidebbet is 
kérünk!



All a Golgota keresztje...



Jézus,M b.űnös telkemet.
{D unájJüli Ejieke^Öjiyv 331.)
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A IX. Egyetemes Tanítógyűlés 
jelentősége.

A tömeges megmozdulásokat különféleképen szokták megítélni. 
Vannak, akik külsőségnek tekintik, mások a nyers erő megmozdu
lásához hasonlítva a közfigyelem felkeltésére irányuló tüntetés esz
közét látják benne. A közvélemény felületes megítéléssel legtöbb
ször csak a külsőséget figyelve az élet rohanásában, átsiklik a tö 
megmozgalom igazi jelentőségén és napirendre tér felette a nélkül, 
hogy igazi jelentőségét értékelné és jogosultságát elismerné. A tá r 
sadalom sok ezer időszerű kérdése körülöttünk zajló hullámaiban 
könnyen ez lehet a sorsa a IX. Egyetemes Tanítógyűlés eszméjének 
is, ha mi tanítók nem emeljük annak alapul szolgáló kérdéseit arra 
a magaslatra, ahová fontosságuknál fogva és időszerűségüknél fogva 
föl kell azoknak emelkedniük.

Nekünk többet kell hazánk tanítóságának e fölsorakozásában 
látnunk, mint külső figyelemkeltés eszközét, mint tömegmozgalom 
föltűnést keltő m egnyilatkozását! A m ellett, hogy az Országos Szö
vetség alapszabályai is előírják egyetemes tanítógyűlések tartásá t, 
szükségessé teszi azokat a mostani történelm i idők sok átalakulást 
hozó eseménye, a napról-napra változó élet sok m egvitatásra váró 
eszméje, változása, tanulsága és gondja.

Ha ebből a nézőpontból ítéljük meg egyetemes megmozdulásun
kat, megtaláljuk annak jogosultságát mindannyian. M indnyájunkat 
foglalkoztatnak a ’ mai idők átalakító  koreszméi, a lázas fejlődési 
tünetek, a megtorpanások a technika századának csodái között is, 
amikor anyagi válságok nyomasztó terhei m ellett a lelki válságok 
bénítják a mai világ nyugodt fejlődésének eszközeit, az anyagi és 
szellemi világéit egyaránt.

A jövendőformáló vajúdásban az alapvető kérdések között sze
repel a népnevelésügy nagy kérdéstömege. A család, társadalom , 
nem zet jövője nem aszerint alakul-e, hogyan tudja teljesíteni a nem
zet életében a népnevelésügy a reá váró építőmunkát.

A nemzet rétegeinek legnagyobb részei elemiiskolai m űveltség
gel lépnek ki az életbe és lesznek tagjai a magyar nem zeti közös
ségnek. Hol van ma olyan munkamező, amelynek megművelése fon
tosabb volna nem zetépítő szempontból is, mint éppen ez a terü le t?  
Amikor hatalmi eszközöktől meg vagyunk fosztva s egyedüli fegy
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verünk, jövendőformáló eszközünk, nem zetünk hajójának kormány- 
rudja: a népműveltség, az általános nemzeti műveltség szent ügye, 
akkor lehet-e nagyobb vonalú kulturprogram m ot találni a nem zet
építő munka terén, mint az általános műveltség em elésének pro- 
grammja, a népm űveltség igazi, széles alapokra k iterjesztett, nem 
látszatra  ép ített m egvalósítása? Nem! E feladat m ellett eltörpül 
sok más, ugyancsak létkérdésnek látszó eszme, ezzel viszont össze
függ a nem zet boldogulása, sorsa, jövendője.

E megmozdulásunk összefoglaló tárgyául azért azt jelölte meg 
legutóbb ta rto tt összejövetelünk: mit tegyünk még, hogy a népisko
lából kikerülő ifjú nem zedék a haza újjáépítésében a családnak, a 
társadalom nak és a nem zetnek minél nagyobb értékű tagjává le
gyen? Mit tegyünk a nemzeti egység megvalósítása, a népiskola 
fejlesztése, a társadalom  érdeklődésének az iskolaügy iránt való 
fokozása és a tanító sorsának megjavítása érdekében? Töm örített 
kérdések.

E kérdések tükrében tekinthetjük át a legutóbbi évtizedekben 
végzett nem zetnevelő munkát és állapíthatjuk meg a hiányokat és 
a jövő útm utatását. Mit tegyünk még? Igen, m ert úgy érezzük, hogy 
eddig is ezeket a célokat munkáltuk. Nagyvonalú kulturprogram 
mot dolgoztak ki kultúrpolitikánk irányítói. Amikor a belső á ta la 
kulással egyidőben a népoktatási munka külső eszközei, keretei is 
kiépültek, amikor ezerszám ra létesültek új iskolák és más művelő
dési célt szolgáló intézmények, amikor iskolaépületek ezrei, iskola
paloták és kulturházak egész sora m ellett sincs kielégítve még a 
szükséglet, amikor a fejlesztési programm kényszerű elakadása m iatt 
sok helyen ismét égetően kopogtat a szükség s követeli a további 
alkotások sorait a továbbhaladó élet, a beiskolázandók egyre sűrű
södő serege, akkor látjuk csak igazán, mennyi m ulasztást kellett 
pótolni az új évtizedek alatt és mennyire nem állhat meg ez a fej
lesztő irányzat akkor, amidőn sokkal nagyobb gyorsasággal halad 
tovább az élet!

M unkánk a nemzeti műveltség alapjait rakja le! Benne van s 
átszövi az egész vonalon a nemzeti eszme: a magyar nemzeti 
gondolat! Változó idők, különböző áram latok e cél megfogalmazá
sának módját m egváltoztathatják, im itt-am ott némileg m ódosíthat
ják, de a lényeget: a nemzeti összetartozandóság, a szent sorskö
zösség és ezeréves földünkhöz ragaszkodásunknak szent gondolatát 
alapjában nem bolygathatják meg, el nem homályosíthatják, legfel
jebb tisztább fényűre, ragyogására csiszolhatják.

E téren ma már nagy eredm ényeket könyvelhet el népok tatás
ügyünk! A háborúutáni idők nyugtalansága elmúlt. A magyar nép, 
amilyen csodálatos józanságot tanúsított a forradalmi időkben, a 
mai nyomasztó anyagi válság terhei alatt roskadozva is csodálatos 
lelki nyugalommal éli m egpróbáltatásos életét. A küzdelmek nem 
ingatják meg nemzeti érzésében, hitében. Nélkülözések közt is meg
fizeti adóját, nem tud rá hatást gyakorolni fölforgató eszmék csá
bítása. Amint kitűnt vitézi erényeivel ott a harcmezőkön, úgy józan 
polgári erényekkel ékeskedik most a béke idejében. Látja a szilárd 
állam élet megnyugtató jeleit a — bár még mindig súlyos, de bizton
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ságot nyújtó — békeévek nyugalmában. Bölcseséggel ítéli meg az 
idők fordulását, nem háborog a lelke, hanem megbékülve a Gond
viselés rendelésével, csendes munkássággal éli át e történelm i időket.

R ám utathatunk, hogy »van ebben része eddigi nemzetnevelő 
munkánknak, a becsületes magyar honpolgárok nevelésére irányuló 
évtizedes törekvéseinknek is! Jelen tkeznek  azonban az új idők k i
term elte követelm ények is! A magasabb általános m űveltség köve
telményei m ellett a magasabb életszínvonal, a széles néprétegek em
beribb élete, népegészségügyi szempontból magasabb színvonalúvá 
emelése, a közerkölcs emelése, a jobb gazdasági viszonyok elérése, 
haladó gazdatársadalom  nevelése, a m aradiság kiirtása népünk köz
felfogásából stb., stb. Vannak még tennivalóink. Egy em beröltő szá
m ára is elég munkahalmaz ez. Nem is érhető el mindez máról hol
napra, sőt talán már a mostani felnőtt nem zedék életében sem.

Itt hárul azután nagy felelősség az ifjúság nevelésére, akiké a 
jövő! Az ifjúság, a mai ifjúság már az új, nyugtalan idők neveltje. 
Sok új eszme hatása irányíto tta életfelfogását, lá tta  a kirívó ellen
té tek e t a társadalom  életberendezésében, lá to tt romboló politikai 
eszm eáram latokat küzdeni a társadalm i renddel. Többet tanult, ta 
pasztalt, mint az ifjú nem zedék általában a múltban. Életfelfogása, 
erkölcsi érzése még nem megállapodott, még forrongó, de m ár le 
higgadó. A kad közte az egyenes útról lesodródott, helyét még meg 
nem talált, nem egyszer m eghasonlott lélek. De lassan ez a nem 
zedék is megérik s a férfikor útjára lép. Tennivalónk itt sokfelé el
ágaznak, de össze kell találkozniok öntudatos, tiszta erkölcsű, ha
ladó szellemű, egészséges testű  és lelkű ifjúság nevelésének vonalá
ban. Talán a gazdasági helyzet okozta nehézségek itt a legszem be
tűnőbbek. Oda vezetni az ifjú nem zedéket, hogy megőrizze lelkének 
egyensúlyát a kilátástalan, válságos idők napjaiban is, hogy munka- 
nélkülisége ne vezesse egykedvűségén, közönyén, fásultságán át a 
m unkakerülés útjára. Ránevelni arra, hogy ne vigye túlzásba a sport
szenvedélyt, hanem csak az egészséges testben egészséges lélek el
vének szolgálatába állítsa sportszeretetét. Vezessük olyan irányba, 
hogy tudjon rajongani az igazi műveltség, a lelki nemesség és erköl
csi szép eszméiért, E téreken  még sok a teendő és sok ferdeséget 
ki kell egyenesítenünk. Sok túlzást meg kell szűntetnünk.

E m unkaterv meg is haladja a mai iskola kereteit. A kkor bo
csátja el a mai iskola a gyermeket, amikor még a fejlődés legkriti
kusabb korában a legjobban szüksége lenne a rendszeres iskolai 
nevelésre és oktatásra. Még szerencse, hogy a továbbképző iskola 
mai értéktelen  szervezete és szerepe m ellett foglalkozik a gyer
mekkel a leventeintézm ény és a felekezetek ifjúságegyesületi moz
galma. De ez nem elég! Nagyon különböző ezeknek működése! Az 
igazi szerep itt a gyermek 14 éves koráig terjedő rendszeres nevelés
oktatást nyújtó nyolcosztályú népiskolára vár. Minden más csak 
ideig-óráig megfelelő pótlék és kellő sikert nem biztosító próbálko
zás. Én a magam részéről a nyolcosztályú népiskola után még han
goztatott kétévi továbbképzőiskolai ok tatást m ár nem veszem ko
molyan. E helyett erre építeném a rendszeres ifjúsági egyesületi-, 
levente- stb. képzést, illetve kötelező foglalkoztatást. így kellő ered
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m ényt tudnánk elérni. De a nyolc osztályt egy tanerő kezében nem 
tudnám  elképzelni. M ert, ha így akarnók megoldani, ez ismét p ár
huzamos osztályrendszerre, illetve anyagbeosztásra vezetne s tulaj
donképen nem tenné igazán nyolcosztályúvá a népiskolát. Két tan 
erő kezében lehetne csak igazi eredm ényt elérni. Ez az elgondolás 
is m egvitatásra vár egyetemes tanítógyülésünkön s még ezzel kap 
csolódó több más, hasonló javaslat.

Hogy a népiskola ilyenértelm ű fejlesztése m ellett annak életre 
kiható szerepe a mainál sokkal nagyobb jelentőségű lenne és a mai
nál sokkal nagyobb érdeklődést keltene a népiskola ügye iránt a 
társadalom  szélesebb köreiben is, az kétségtelen.

A magasabb nem zeti műveltség elemeinek nyújtásával könnyebb 
lenne egységes nemzeti irányban fejleszteni a társadalom  életfelfo
gását, politikai meggyőződését. Erre vezető eszközeinkkel: a nem 
zeti öntudat, erős nemzeti érzés felébresztésével nyolc esztendőn át 
h atást gyakorolva a gyermekre, biztosabb alapra helyezhetnők az 
állampolgári nevelés, a nemzeti öntudat m egerősítésének ügyét.

M indezekkel együtt jár (sőt előtte kell járnia) a tanító sorsá
nak rendezése is. Nem való egy rövid bevezető cikk keretébe mind
ezeknek további részletezése.

Csak gondolattöredékek, forgácsok ezek, amelyekkel rá ak a r
tam  m utatni e kérdések fontosságára s arra, hogy közöljenek ol
vasóink, m unkatársaink is elgondolásokat e kérdések egyes rész
leteiről, hogy azokat nyilvánosságra hozva, elősegíthessük velük az 
egyetemes megmozdulás sikerét, céljának m egvalósulását és ezzel 
magyar nemzeti műveltségünk és boldogulásunk em elését és meg
valósulását. S. B.

Veszedelmek a zsinat körül.
(Válasz Gyarm athy Dénes cikkére.) 

írta: Graf Samu, Sopron.

Gyarm athy Dénes lelkész úrnak „Veszedelmek a zsinat körül“ 
című és' a „Keresztyén Igazság“ 12. számában megjelent cikke meg
ütközést ke lte tt a tanítóság körében. A rra a tanítóság el volt k é 
szülve, hogy zsinati javaslatai nem fognak osztatlan tetszést kelteni, 
kivált ott nem, ahol a tanító munkáját nem ismerik, valamint ott 
sem, ahol a tanítóság egyházépítő m unkáját nem akarják elismerni.

De, hogy zsinati javaslatok, mint „idegenfajú vérnek az 
egyház vérébe való behatolása veszedelm et rejtenek egyházunkra“, 
a rra  senki sem gondolt.

Ha veszedelem van, félre kell verni a harangokat, sőt annak, 
aki a vártán  áll, ez kötelessége is. De viszont a vártánállónak előbb 
meg kell győződnie, hogy tényleg tűzvész van-e és nem árta tlan  
pásztortűz, vagy szerény mécses-e az, amit tűzvésznek lát.

Gyarm athy Dénes lelkész úr m egkongatta a vészharangot a ta 
nítói kívánságok hallatára, pedig a tanítóságnak eszeágában sincsen



37

a jelenlegi vagy a most írandó törvénykönyvekből máglyát gyújtani, 
hanem javaslatainak benyújtása által a zsinati tagok elé állította 
tanítói önérzetének nyugodtan égő mécsesét, hogy ezzel rávilágítson 
mellőzöttségére és észrevétesse az egyház jogi szervezetében való 
háttérbeszoríttatását.

Fel kell tételeznünk, hogy Gy. D. lelkész úr, m ikor eszméiért 
síkra szállt, párta tlan  és objektiv akart lenni. De ne felejtsük el, 
hogy még az igazságot is kétféleképpen lehet megmondani. Először 
az igazságnak kím életes módon való közlésével, másodszor pedig 
olyan formában, mely az ellenfélt vérig sérti. Cikkíró az utóbbi for
mát használta, még akkor is, amikor csak látszólag van igaza vagy 
egyáltalában nincs igaza. Á llításainak igazolására sohasem hivatko
zik a Szentírásra, de még L utherre sem, vagy más neves egyházi 
íróra. De hivatkozik Schöffel volt hamburgi püspökre és Schwindel 
ném et egyházi íróra. Ezeknek megállapításai nálunk M agyarorszá
gon nem mérvadók. A hamburgi egyházi viszonyokat ismerem. H á
rom évvel ezelőtt négy hétig ott tartózkodtam  és még most is sír 
a lelkem, ha az ottani egyházi állapotokra gondolok.

Aki a cikket elolvassa, a végén csodálkozva kérdi, hogy 
tulajdonképen m iért volt szükség ,,az idegen vér behato lása“, vagyis 
a tanítóságnak mint ilyennek a zsinaton való képviseltetése elleni 
roham ra? M iért mondja, hogy ,,Itt tehát valóban veszedelem  fenye
geti egyházunkat, m ert idegen vér, a világ rendje (t. i. a tanítóság) 
akar betörni az egyházba és pedig — amint az máskép nem is leh e t
séges — az Egyház lényegének egyházalkotm ányunkban való elho- 
mályosítása, meghamisítása árán. Ha ezt a zsinat megengedi, a leg
súlyosabban vétkezik az Egyház ellen“.

És ezen súlyos szavak után mi a konklúzió? Ámulva olvassuk 
ezt a cikk utolsó szakában: ,,A helyzet szanálását részemről abban 
látnám, hogy igyekezzünk minden bizottságba, a lehetőséghez k é 
pest, megfelelő számú tanító „nem lelkészt“ b ev á lasz tan i. . . E mel
le tt — ha már egyszer megvan — m egm aradhatna a tanítóság mai 
külön képviselete is . . .“

Hát, ha Gyarm athy lelkész úr négy sűrűn nyom tatott oldalon 
harcol a tanítóság külön képviseltetése ellen, lekicsinyli a népiskolát 
és a tanító t (,,a tanítói hivatal nem tartozik az Egyház lényegéhez“ 
stb.), erőszakolt különbséget tesz lelkész és tanító között (,,a lelké- 
szi hivatal örökkévaló, míg a tanítói hivatal — legalább elvileg — 
nem az“ stb.), mondom, m iért használja ezeket a kem ény szavakat, 
ha a végén ő sem tud más megoldást, mint azt, hogy — ha már egy
szer megvan — maradjon meg a tanítóság külön képviseltetése is. 
— Sok keserűségtől és csalódástól kímélte volna meg a tanítóságot, 
ha cikkét nem írja meg.

Ezzel válaszom at be is fejezhetném, ha nem volna a szóban- 
forgó cikknek egynéhány olyan kitétele, m elyeket megjegyzés nél
kül hagyni nem lehet, m elyekkel külön-külön kell foglalkoznom. De 
tartsunk sorrendet!

1, Cikkének első részében cikkíró azzal a kérdéssel foglalkozik, 
hogy hogyan vélik a tanítók egyházkorm ányzati jogaik k iterjeszté
sét. Minthogy akkor, mikor ez a cikk íródott, cikkírónak valószí
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nűleg még nem volt tudomása az országos egyesület által elfogadott 
javaslatról, mely tehát az evangélikus tanítóság egyetem ének kíván
ságait tartalm azza, N iederland és Somogyi javaslataival foglalkozik.

Cikkíró felfogása szerint a tanító mint „nem lelkész“ a lelkészi 
státusba fel nem vehető, de mint „nem lelkész“ ebben az „ o s z t á s 
ban vagy ,,elem“-ben külön osztályt vagy elemet szintén nem k é
pezhet és így hivatalból nem is lehet képviselete. Ezen elvből k i
folyólag a tanító képviseltetése teljesen a választás esetlegességé
nek volna kitéve és így talán legspecifikusabb tanítóügyek elin té
zésében sem vehetne részt. Ezt azonban még cikkíró sem akarja, 
ahogy ez cikkének utolsó fejezetében olvasható.

Ezt a kérdést tehát valamilyen formában tisztázni, megoldani 
kell. De hogyan? Cikkíró szerint a tanítói hivatal nem tartozik az 
egyház lényegéhez, a tanítóság csak a világ társadalm i rendjében 
külön csoport, az Egyházban azonban nem az, hanem a „nem lel
készi elem “-hez tartozik. Ezt nem vonjuk kétségbe, a tanító egy- 
házjogilag világi elem. De az sem vonható kétségbe, hogy a tanító 
m unkájának van lelkészi jellege is. Ma a tanítónak az egyházépítés, 
főleg a belmisszió, a vallás- és egyházi énektanítás terén sokféle és 
fontos teendői vannak. A  tanító munkának e kétféle jellegénél 
fogva (a tanító egyházi és szakmunkát végez), a tanítóságot és bizo
nyos m értékben a felekezeti tanítóságot is, a gyakorlati életben egy
házi téren  is külön csoportnak, „elem “-nek kell tekinteni, mely ösz- 
szekötő szerepet tölt be a lelkészi és a világi elem között és am ely
nek külön képviseltetéséről gondoskodni kell.

Régente, mikor a tanítók és tanárok nagy része a lelkészek kö
zül került ki, külön képviseletre nem volt szükség, hiszen a lelkészi 
elemhez tartoztak . Azok a tanítók pedig, akik kiérdem ült pászto
rok, katonák, vagy iparosokból kerültek  ki, term észetesen a világiak 
(nem. lelkészek) csoportjához tartoztak . Ebben az időben a tanítói 
hivatal viselőinek hovatartozása tehát nem volt probléma.

Amióta azonban a tanítói hivatal külön képesítéshez van kötve, 
melynek megszerzése egyházi és világi (állami) hatóság előtt tö rté 
nik, az evangélikus tanítóságnak és sok tek intetben az evangélikus 
tanárságnak speciális szerepe van egyházban és államban egyaránt, 
mely jelentőségben egyházi téren is állandóan növekszik és szerény 
véleményem szerint — mint alább még külön rá fogok mutatni — 
mégis csak az egyház lényegéhez tartozik és melynek képviseletéről 
bármily formában, de feltétlenül gondoskodni kell.

Ezt ügy lehetne megoldani, ahogy ez az evangélikus tanítóság 
zsinati javaslatainak „Indokolás“ című részében olvasható. Ez volna 
az egyik megoldás. Egy másik megoldás az volna, ha a tanítóság 
(tanárság) mint külön osztály nyerne képviseletet. A harmadik meg
oldás pedig az lenne, ha úgy az egyházkormányzásban, mint az egyes 
bizottságokban hivatala fontosságához m érten bizonyos számú hely 
biztosíttatnék neki. Az országos tanítóegyesület az első megoldás
ban egyezett meg, ezt ajánlja.

2. És ezzel elérkeztem  Gyarm athy Dénes lelkész úrnak a tanítói 
hivatalra vonatkozó felfogásához. A tanítói hivatalról cikkíró kö
vetkezőképen ír: „Ennek felállítása nem folyik szükségképen az
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Isten által az Egyháznak adott megbízásból, tehát ez a hivatal nem 
tartozik az egyház lényegéhez . . én azt hiszem, ez a felfogás el
lentétben áll egyházi közvéleményünkkel. Hivatkozom arra, hogy 
egyházunk számottevő tényezői milyen fontos intézm énynek tartják  
az evangélikus iskolát, mennyit kívánnak annak munkásaitól: a ta 
nítóktól és tanároktól. Hivatkozom D. Kapi Béla püspök úrnak a 
tanítói körzeti konferenciákon a tanítói hivatásról mondott, előttünk 
örökké em lékezetes szavaira. Hivatkozom továbbá ugyancsak Kapi 
Béla püspök úrnak 1286/V./1927—28. számú körlevelének következő 
m ondatára: . . . ,,Ezen megállapításból sokféle következtetést von
hatunk le. M indenekelőtt azt, hogy egyházpolitikánk központjává 
kell állítanunk iskolapolitikánkat. Öntudatos tervszerűséggel h a tá
rozott programm megvalósítását szolgáló financiális erőkoncentrá
lással emelnünk kell iskolánk szintjét . . .“ Hivatkozom D. Dr. Rend- 
torffnak, a Gusztáv Adolf Egyesület volt nagynevű elnökének sza
vaira, m elyeket négy évvel ezelőtt a kerületi közgyűlés alkalm ával 
a soproni evangélikus népiskola díszterm ében az ott egybegyűlt lel
készekhez és tanítókhoz intézett. Többek között azt mondta: ,(Kir
che und Schule sind wie Mann und Frau in der christlichen Ehe, sie 
gehören zusammen; sie sind einander nicht untergeordnet, sondern 
beig eo rd n et. . .“ (Templom és iskola mint a keresztyén házastársak 
összetartoznak; egymásnak nem alá, hanem egymásnak mellé van
nak rendelve.) És hivatkozom még Luthernek azon ism eretes kije
lentésére, hogy nem tudná ham arosan megmondani, melyik hivatal 
fontosabb: a lelkészi (igehirdetési) vagy tanítói hivatal. Ezzel nyil
ván mindegyik hivatal fontosságára akart rám utatni. Ezzel kapcso
latban idézem még Luthernek egynéhány az iskolára vonatkozó k i
jelentését: 1523-ban iskolaépítés m iatt ír Eísenachba: ,,Semmi sem 
bír nagyobb fontossággal, mint az ifjúság nevelése. Ennek elhanya
golása veszedelm et jelent az evangéliumra.“ 1524-ben kiadta: ,,A 
ném et városok tanácsosainak, hogy keresztyén iskolákat létesítse
nek és azokat fenn tartsák“ című írását, mely m egadta a lökést ev. 
népiskolák létesítéséhez is. 1526. nov. 22-én Luther azt írja a vá
lasztófejedelemnek: ,, . . . als ihr oberster Vormund möge der K ur
fürst die Städte zwingen, Schulen und Predigtstühle zu halten .“ E zek
ből azt láthatjuk, hogy Luther az iskolát mégis az egyház lényegé
hez tartozónak ism erte el.

3. A tanítói javaslat célja N iederland szerint az is, hogy ,,a 
lelkész és tanító közti erőszakos különbségek eloszlattassanak“. 
Ezzel Niederland korántsem  azt akarja mondani, hogy nincsen kü
lönbség és ne legyen különbség lelkész és tanító között. Jól tudjuk, 
hogy a lelkész a gyülekezet egyházi elnöke, valamint az iskolaszék 
egyházi elnöke. Tudjuk és elismerjük azt is, hogy quaüfikációja m a
gasabb a tanítóénál. A tanítóság nem gondol arra, hogy a lelkészek 
ezen jogait csorbítsa. De ez nem zárja ki azt, hogy mi ne kérjünk 
hivatásunk fontosságának megfelelő képviseleti helyet az egyház
kormányzatban. Mikor mi jogot kérünk, nem kívánjuk mások tö r
vényes jogainak csorbítását. Mi csak az „ e r ő s z a k o s "  különbsé
gek eloszlatását kérjük. Hogy sok helyen ilyenek is vannak, azt 
cikkíró is bebizonyítja, mikor a lelkészi és tanítói állás között fern-
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álló különbségek tárgyalásánál Schwindel álláspontjára helyezkedik..
Az ott tárgyalt különbségek szerény véleményem szerint „erő

szakolt“ különbségek, m ert én úgy tudom, hogy lelkészek és tanítók 
Istennek szolgái és egymásnak szolgatársai az Úrban. Hogy a gyü
lekezet tisztviselői vagyunk-e vagy nem, azt egyházi alkotm ányunk 
mondja meg és nem Schwindel. Egyházi alkotm ányunk szerint lel
kész és tanító tisztviselői az egyháznak, ahogy azt p. o. D. S tráner 
Vilmos, a gyakorlati teológia tanszékének volt tanára, egy helyen 
mondja: ,,Az egyházközség korm ányzása az e célra elhivatott egyé
nek, az egyházközség tisztviselői által történik. Ilyenek: a lelkész, 
a felügyelő, a tanító stb .“

Különben az em ber é rtékét nem a megbízatás, nem a hivatal 
és nem a cím határozza meg, hanem  az, hogy mennyire van hasz
nára egyházának, hazájának és az emberiségnek. Hogy Isten előtt 
mik vagyunk, azt Pál apostol mondja meg a Rómaiakhoz írt levelé
nek 3. fejezetének 23. versében.

4. Az isteni m egbízatást nem vonjuk kétségbe. Mi tanítók is 
az egyetemes papság elvéből kifolyólag mint Isten megbízottjai né
zünk szemébe és öleljük magunkhoz a gondjainkra bízott gyerm ek
sereget, melynek mindegyik tagja Isten képére van terem tve. Krisz
tus parancsa elhallatszik hozzánk is.

5. Tudjuk, hogy az Egyház lényegéhez tartozik  az igehirdetés 
és a szentségek kiszolgáltatása. De nem szabad elfelejtenünk, hogy 
— mint fentebb kim utattam  — Luther idejében mennyire fontos 
volt a tanítói hivatal, továbbá az egyházi ének és zene. Ma is pedig 
mennyire az egyház lényegéhez tartozik  a belmissziónak és kari- 
tásznak százféle ága és iskolaügyünk korszerű fejlesztése és evan
géliumi jellegének kídom borítása. Sok helyen a szószék — b ár 
közvetlenül a padok felett van — mégis olyan messze van a hívek
től, hogy nem értik  meg az ígehirdető lelkészt. Itt a lelkész tényleg 
,,a gyülekezet felett á ll“. Űr tátong a lelkész és a hívek között. Hi
ányzik az iskola, a tanító előkészítő, közvetítő munkája. Az iskola 
nem készítette elő, nem művelte ezeket a szíveket, hogy olyanokká 
váljanak, mint a bibliai magvető ,,jó“ földje.

Lelki szemem előtt áll boldogult jó anyám, mikor este lefekvés 
előtt ágyunk elé ült, a jó Istenről és a gyerm ekeket őrző angyalok
ról mesélt. Ma is magam előtt látom első tanítóm at, boldogult Zipser 
R óbertét, amint megrázó erővel Dávid és Góliát, más alkalommal 
Jézus szenvedésének tö rtén e té t tárgyalta és olyan hatást válto tt ki, 
hogy az egész osztály sírva fakadt. És magam előtt látom jóságos 
lelkipásztorunkat, S te ttne r Gyulát, amint egy nyári vasárnap dél
utánján Jeruzsálem  pusztulásáról mesélt a vasárnapi iskolában. Ma 
is emlékszem erre a tanításra, míg ennek a neves lelkésznek egyet
lenegy prédikációjára sem emlékszem. Ezeket azért említem meg, 
hogy rám utassak arra, miszerint az igehirdetés eredm ényessége sok
szor az iskola, a tanító munkájától függ.

6. Leginkább azon csodálkoztam, hogy cikkíró még a hitetlen 
lelkész és hitetlen tanító között is keres különbséget. ,,A lelkész, 
még ha hitetlen is, az Egyház mellé áll, m ert úgy gondolja, hogy az 
Egyház megszűnése az ő hivatalának, tehát ekszisztenciájának meg
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szűnése is lesz, ellenben a hitetlen tanító — mihelyt erre alkalm as
nak látszik az idő — ellene fordul Egyházának . . . Én azt tartom , 
hitetlen lelkész és hitetlen tanító között semmi különbség nincsen, 
mindegyik csak kárára  van gyülekezetének, egyiket sem volna sza
bad megtűrni, egyik annyit ér, mint a másik.

7. Én abban látnék veszedelm et egyházunkra nézve, ha a zsi
nat nem engedné meg a tanítók egyházkorm ányzati jogainak k ite r
jesztését, ha nem találna módot arra, hogy a tanítóságnak az egy
házkorm ányzatban a réginél nagyobb képviseleti helyet b iztosítsa
nak. A népiskola fontossága és jelentősége évről évre nő és ezzel 
a tanítói hivatal jelentősége, fontossága is. Evangélikus egyházunk 
az iskolát mindig az egyház vetem ényes kertjének tekin tette . És 
így nem hiszem, hogy egyházi közvéleményünk az iskolát az egy
ház lényegéhez nem tartozónak tekintené, hanem meg vagyok győ
ződve, hogy a zsinat meg fogja találni a módját és a kellő formát, 
hogy a tanítóság az egyházi élet intézésében új alkotm ányunk k e
re tében  méltó szerephez jusson.

Befejezésül pedig idézzük Németh Sámuel igazgató úr szép cik
kének lendületes sorait, — a „K eresztyén Igazság“ f. évi L számából:

„Evangélikus egyházunkban az egyház és az iskola sorsa min
dig a legszorosabb összefüggésben volt! Csak a soproni egyházköz
ség tö rténe tére  utalok. Sopronban kétszer: 1584— 1606-ig és 1674— 
1682-ig némult el a templom harangja, s íme, ugyanakkor elnémult 
az iskola csengője is! Lelkészek és tanárok (tanítók) együtt m entek 
a számkivetésbe! Legyen ez a múlt intő példa; a tem plomharang és 
az iskolacsengő zengjenek össze mindig szépséges harm óniába!“

Köszöntő.
Kedves Testvérek!

Nem kis megilletődéssel olvastuk k. lapunk múlt évi utolsó szá
mában nesztorunk búcsúszavait. Valami kim ondhatatlan ridegség, 
valami nehéz, vádoló lidércnyomás rejtőzik ezekben a sokatmondó, 
bölcs, könnytelen búcsúszavakban. Nem a mi nesztorunknak szere- 
tetlensége ez, hiszen aggódó, féltő atyai szavai a legönzetlenebb sze
re te tnek  legbeszélőbb jelei. Más az, Testvérem , ami végigvonul a 
sorok felett, ami finom fátyollal takarja  be szerete tt vezérünk min
dig kész, önfeláldozó szeretetét. A mi hálátlanságunk az. A  mi bű
nös, közönyös letargiánk. Az a bűnös közöny, a minden bajnak, min
den eredm énytelenségnek kútforrása, minden nemes törekvésnek és 
jóakaratnak nyaktilója.

Csodálnunk kell veterán vezérünket, hogy egy hosszú évtize
den meg tudott kem ényen állni ennyi közöny és nemtörődömség kö
zepette s hogy — ha áldozatok árán is — előbbre tudta vinni zász
lónkat.

K ipróbált, v iharvert, edzett idegei bírták. És ez volt a mi sze
rencsénk. Nem célom most érdem eit aposztrofálni (ahhoz talán 
gyenge is volnék), de meg kell állapítanom, hogy Krug Lajos neve
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örökre be van írva a magyar evangélikus tanítóság történetébe. Ha 
mással nem is, de azzal az eggyel is, hogy ennek a ma
roknyi csapatnak a nagy magyar tanítói közösségben feltétlen tek in
télyt és súlyt terem tett, biztosított. Ezen egyetlen körülmény mél
tóvá tette öt arra, hogy nevének méltó megörökítésére gondunk 
legyen!

E nagy céltűzésében m indenesetre nagy szerepe volt nívós lap
jának s alkalm as m unkatársainak.

Most tehát, amikor távozik tőlünk, hogy utolsó vonatkozásban 
elszakadjon tőlünk, méltó, hogy egy-egy könnyet ejtsünk utána. 
Megérdemli azt is, hogy árvaságunkban elsírjuk magunkat, de ön
m agunkért, hálátlanságunk, közönyösségünk és tehetetlenségünk 
miatt, amivel állandóan adóztunk neki és értünk való szüntelen h ar
cos készségének.

Méltó áldozás lenne nagy emlékének, ha most, amikor a vén 
darú elfáradva félreáll s a fiatal darút hívja az élre, amikor a vén 
Phönix poraiba vonul, ifjúit lélekkel és áhitattal vegyük körül e po
raiból feltámadó ifjú Phönix-madarunkat!

Most már a lap is a mienk, nemcsak azok a célok, eszmék és 
értékek, am iket szolgál. Most már ébredjünk is fel bűnös le ta r
giánkból, szunnyadásunkból! Támogassuk ifjú vezérünket, ifjúvá lett 
lapunkat is!

Most módunkban lesz lapunkat teljesen a mi lapunkká tenni. 
Tegyük is azt teljesen az evangélikus tanítók lapjává. Ha az volt 
a kifogásunk eddig, hogy nem volt eléggé színes, tegyük színesebbé, 
ha nem. találtuk elég barátságosnak, tegyük barátságosabbá! Ha nem 
találtuk eléggé érdekesnek, tegyük érdekesebbé és tanulságosabbá, 
ha nem találtunk volna benne elég tanulságot. Szóval küszöböljünk 
ki belőle mindent, ami talán közönyünket elősegítette volna.

A magam részéről szeretettel ajánlom ez alkalommal, hogy 
hagyjunk el belőle mindent, ami száraz teória, ami lelket ölő kínos 
betű. Korunk nem a meddő elm életeknek kora, hanem a te ttek re  
kész gyakorlati cselekvéseknek a hajnalhasadása! Ilyesmit hozzunk! 
Egyházunk nem egy kiváló gyakorlati tanítóval büszkélkedik! Jö j
jenek elő ezek rejtekhelyeikből és árulják el itt mindnyájunknak 
gyakorlati nagyságuk szezám zárait. Evégből hozzuk meg azt az ál
dozatot m ár végre, hogy a gyűlésekről szóló beszám olókat a leg
minimálisabbra csökkentsük. Hiszen azokból nem épülünk, ha teljes 
egészükben végig kell olvasnunk azok lefolyását. De igenis, a gyű
lések szónokaitól elhangzott értékes mondások, megállapítások, gya
korlati vívmányok stb. hadd jöjjenek közkincsünkké. Egyébként pe- 
dig a gyűléseket mindenki hallgassa meg személyesen, a maga ere
deti valóságában!

Közérdekű, kedves hírek dióhéjban! Egyszóval gyakorlatiasság 
és szív, sok melegség legyen lapunkban. M iért ne lehetne a mi la
punkban valami olyan is, ami asszonvaihkat is érdekli, de meg gver- 
mekeinket is. Miért ne lehetne lapunk a tanítócsaládok lapja? Miért 
ne lehetne számunkra ünnepnap, amikor lapunk megjelenik? M iért 
ne jelenhetne meg egy-egy irodalmi értékű tárcacikk, vagy kötött 
beszéd is lapunkban? M iért ne lehetne tanácsadó rovata? Hányán
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és hányán vagyunk és állunk sokszor tanácstalanul, elszigetelve a 
világtól, amikor bizony jól esnék egy-egy bölcs tanács tapasztalt test
véreinktől!

Persze mindehhez önzetlen, m unkára kész, önfeláldozó m unka
társak kellenek. Ezeknek egyrészt önként kell jelentkezniük, m ás
részt pedig k. Szerkesztőnknek kell őket felkeresnie. Elő 
kell állnia mindenkinek, aki érez magában csak parányi te 
hetséget, vagy képességet a toliforgatáshoz. Itt nem a régi, ki
próbált, veterán harcosokról szólok, hanem a fiatalokról, akik az 
első sikertelen szárnypróbálgatás után ne veszítsék, szegjék kedvü
ket, hiszen szárnypróbálgatás nélkül még egy m adár sem szállt fel.

Önmegtagadással és sok jóindulattal induljunk hát ifjú Phöni- 
xiink nyomában. Nagy elődeink nagysága, érdem ei előtt mélyen 
meghajolva, elismeréssel és hálával ajkunkon, sok önbizalommal és 
szeretettel, bízó hittel a szívünkben induljunk az új honfoglalás ú t
jára!

Neked, kedves Lajos Bátyánk, adjon Isten ennyi bátor viadal után 
jól megérdemelt, boldog nyugalmat! Feledd azt a tőlünk nyert sok 
hálátlanságot és méltatlanságot! Bocsásd még nekünk, m ert nem 
tudtuk, mit cselekszünk! Drága, elévülhetetlen érdem eidnek hív 
megőrzői leszünk s lesz arra  gondunk, hogy nevedet a késő utókor 
is büszkén — büszkébben, mint talán a jelen — emlegethesse! Ad 
multos, annos!

Te pedig, kedves Béla Barátunk, — ha új nyomokon, ha járatlan 
utakon indulsz is —1 hittel, szívvel, bátorsággal, önbizalommal előre! 
Fújd meg a riadót! Előre a gárdával! Őrszígety Lajos.

Fedelet Pandora szelencéjére!
Állomáson vagyunk. Útra indulók nyüzsgése, lármája. Lelkes 

kis csapat áll a nagy ú tra  indulók tekintélyes podgyászhalm aza mel
lett. Egy jóságos, bölcs tek in tetű  férfiú aggódó gondossággal beszél
get az útnak induló kis csapattal.

Kérdezget. Tanácsokat osztogat, áldott apai, ú travaló tanácso
kat. Tekintete egyenként végig simogatja az útrakelöket. M intha 
személyről-személyre haladva a kor s az odaadó m unkában elége
te tt lélekfáklyának hamvától fátyolozott szemek fokozatosan fénye- 
sednének. Mire az utolsó arcot is szeretettel m ustrálva, végig si
mogatja, a szemek teljesen kigyulladnak. Mint egy reflektor síkla- 
nak elmélyedő, letűnt lelki távlatokba. Az elmerengő nemes voná
sokon két igazgyöngy, két emberi könnycsepp gördül végig. A kis 
társaság néma m eghatottságára a végtelen szeretet, tisztelet lelki 
ködfátyola borul mint egy tüneményes glóriafény.

De csak pillanatig ta rt  ez az ellágyulás. A kedves régi vonások 
újra fegyelmezett, tiszteletet parancsoló erélybe rendeződnek. A 
befűtött mozdony türelm etlen túlfeszítettségben sistereg, prüszköl. 
Közeleg az indulás ideje.

A tisztelettel övezett, atyai arcú búcsúzkodó a kis csapat min-
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den egyes tagjával m ár erélyesen fog kezet. Az ajkak áldást m or
molnak. T ekintete végig siklik a podgyászhalmon, útravalókon. 
Evangélium, hit, tudás, küldetés, szakképzettség, felelősség, küzde
lem, imádságos rem énykedés, k itartás, hivatáshüség . . . stb. Meg
elégedett helyeslés.

M egkezdődik a beszállás — útnakindulás!
Igen, ez az útnakindulás a mi szeretett „Evangélikus Népisko

lá n k é n a k  hosszú, küzdelmes, évtizedeken át te ljesített nemes har
cok utáni első átszálló stációhoz érkezése, újraalkotójától, ihletett, pu
ritán, evangéliumi lelkületű főszerkesztőjétől, Krug Lajostól való bú
csúzása s új vezérkarral az élen, új útnakindulása. Új utakra, régi 
hitben megújulva.

Hanem a meghitt búcsúzást nem várt kellem etlen incidens za
varja meg. A csomagok közé idegen, ism eretlen ládika keveredett. 
Fedele kinyitva. Fenekedő rossz szellem árnyak tengnek-lengnek 
belőle: széthúzás, ellenségeskedés, személyi ellentétek, gyűlölet, vi
szály. M integy boszorkányok szőtte mesebeli rossz álom! Sőt han
gokat rikácsol rosszúl beállíto tt hangszóró módjára. M intha csak 
bethoveni lélekszinfóniába a szomszéd állomás Sant-Sáint-nek a 
„H alottak tán ca“ kísérteties éjféli hangfoszlányait vijjogná bele. 
Padora szelencéje! Nem, nem! Ezt a veszedelmes szelencét gyor
san le kell zárni! Szívet, lelket mérgez! Ambíciót rombol! Régi se
beket tépdes! Szenvedélyzsilipeket nyitogat! Felelet Pandora sze
lencéjére! A kiselejtezett régiségek múzeumába vele! M ementónakf

Igen, Pandora szelencéje tényleg kinvílott. Kulcsa volt az a 
cikk, am elyet írója tán elmerülve az elméleti dogmatika, filozófia, 
jogbölcselet okfejtéseinek labirintusában, a „hivatali“ szoba falai 
közti mécsvilágnál felépített s nem vette észre, hogy a zárt spalet- 
tákon túl fényességben az igazi nap, az Ige, az Isten napja feljött 
már s hinti áldott sugarait s a „Veszedelmek a zsinat körü l“ fan
tomjait az elmúlt éjszaka sötétjével szétűzte és útkereső, fénylő 
szemű és lelkű munkás csapatra világol, a „szolgálat népére“, amely 
evangéliumi hitben, lutheri erőben bízva, éppen új útnakindulásra 
sorakozik, régi hitköntösű, de új, modern lélekfegyverzetű lapjával, 
az „Evangélikus N ép isko láiva l..

Nekem nem célom, hivatásom, a cikkel érdem ben foglalkozni,, 
azt majd elvégzik azok, akik „alázatos lelküséggel“, szerény, de 
bölcs, száz százalékig a valóság talajából szükségszerűen eredő ok
fejtéssel kidolgozták, hogy milyenek legyenek azok a keretek , me
lyek között az idők folyásában a lélekzsilipeknél felduzzadt po ten
ciális szolgálati energiák milyen keretek  közé legyenek vezeten- 
dők, hogy szeretett evangéliumi anyaszentegyházunk munkaorganiz- 
musában kifejthessék azt a m unkatöbbletet, amelyet a mai quali
tative változott viszonyok halálos kényszerűséggel megkívánnak 
minden a jövővel eljegyzett szervezettől; ami nem más, mint a „lé
nyegnek“, Igének külső megnyilvánulásaiban való qualitativ á ta la 
kító hatása. Ez tényleg történik is, m ert ez maga a fejlődés, töké
letesedés, értékgyarapodás folyamata. Történik pedig isteni örök 
akarat kényszerűségéből, örök fejlődés kényszerűségéből! Hiszen 
látó lélekkel szemlélve a dolgokat, szükségszerűen szembe szökken
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ez az élet mindenféle megnyilvánulásában. Terhes méhében a vi
lág. Válság ásitozik mindenütt. Szülni fog az idők méhe, m agzatot 
a jövőnek. S ez a magzat tán több befelé tekintő lá tást rejteget, 
nagyobb szerepet a lélek erőinek a nyers testi erők s ösztönökkel 
szemben. Új embertípust. Term észetesen üj, qualitative új em ber
típusra törekszik egyházunk — csonka hazánk is. L em érettetésre 
szállít m inket az idő mechanizmusa, hol a jövő számára a könnyű
nek vagy súlyosnak találta tás m értéke szerint léphetünk csak be a 
jövő „keskeny“ kapuján.

Szükségszerű tünet tehát az, hogy az egész világon az iskola, 
a nevelés-oktatás kérdése előtérbe került. M indenütt új tantervek, 
elgondolások, iskolatípusok, tantárgyi átcsoportosítások, reformok! 
Mint egy sürgős csomagolás; mit is vigyünk mint legszükségesebbet 
űtravalónak az ismeretlen, de okvetlen m egteendő ú tra?

Bizony legnagyobb a lényegbeli átalakulás a tanügyi berkek 
ben. Maga a tanítóképzés foltozgatása, a szakfelügyelet országos 
probléma, az új tan terv  gyönyörű bár még, sajnos, sok helyütt és 
oldalon meg nem érte tt vagy fé lreérte tt célkitűzései, elgondolásai, 
a nyolcosztályú népiskola kérdése, az egyetemi tanítóképzés stb. 
Kérdések, amelyek akarva, nem akarva itt vannak s kopogtatnak 
a jelennek jövőbe u ta t engedő kapuján. Term észetesen érzi a taní
tóság ezeknek súlyát, a megoldásra váró feladatok nehézségét, a 
hivatás felelősségét, S azt hiszem, ez az áldott szó „felelősség“ te r 
melődik ki a ma tanítójának, fokozom, evangélikus tanítójának lel
kében. Tudjuk, érezzük, hogy Luther, a mi nagy .Lutherünk adta a 
tulajdonképeni népiskolát a világnak s mi evangélikus tanítók érez
zük is ezt a lutheri szellemet ma is s lelkünk egész melegével ak a r
juk ott szétsugározni, tek in tet nélkül arra, hogy egyesek, de csakis 
egyesek részéről a „lelkészi“ vagy „világi“ elemnek kategorizálás 
kihangsúlyozódik-e ?

Eszembe jut itt főpásztorunknak egyik tanítói konferencián el
hangzott hasonlata: „G yertya az evangélikus tanító az egyház ol
tárán, amely önmagát emésztve húny ki.“ S az egyház oltára kell, 
hogy bent legyen az iskolában is, amelynek lábánál kicsi liliomlel- 
kek nevelkednek s acélozódnak harcokra, hűségre, Isten és em berek 
előtti kedvességre.

Be kell vallanunk, a ma tanítójának hivatása, helyzete, mun
kája nagyon — de nagyon nehéz. Sokszor érezzük, hogy erőnk, hi
tünk, tudásunk kevés —• kevés. De a lélekbe éppen iskolánk falai 
közt élő lutheri friss erő áramlik, mint egy áldott evangéliumi üze
net, emberi erőtlenség által véghezvitt isteni erő: ,, Hiszem, hogy 
saját értelmem vagy erőm által nem volnék képes . . .“ A Szentlélek 
hívott engemet. Krisztus küldött engemet: „M enjetek el mind e 
széles világra!“ Szükségszerűen kialakul a maga lábán járó, súlyos 
lelki felelősséget hordozó, mégis vidám evangélikus tanítói típus, 
aki a misszió áldott, közvetlen szellemében álarcnélküli drága kis 
lelkekkel kerül kapcsolatba, krisztusi derű aranyozza be a közös 
m unkát.

Ez a derű term észetesen az egész iskolai munka éltető szelle
mévé válik, mozgató energiává, amelynek központjában áll a Meg
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váltó a maga hívogató szavával: „Jöjjetek én hozzám — Engedjétek, 
hogy a kis gyerm ekek én hozzám jöjjenek!“

Van-e magasztosabb tudat a lélekben, mint annak az átérzése, 
hogy óriási érték  van ránk bízva, amellyel éveken át gazdálkodunk, 
a Terem tő műhelyéből kapott kicsi, k ialakulatlan lélekszobrocskák, 
m elyeket ih letett lélekkel, kezekkel alakítanunk kell.

Hogyan lehetne ezt művelnünk, ha a gyerm eket csak sablonos 
beosztású rak tárnak  tekíntenők, ahová jól-rosszul bizonyos meny- 
nyiségű fegyelm ezettséget, ism eretanyagot raktározunk el? Ha 
csak ennyi közünk lenne a gyermekhez, tán a külső bírálat ered
m énym ennyiségeket számba vevő m értékét pom pásan megütnők, 
de az előbb em lített lem érettetésnél bizonyosan könnyűnek ta lá l
tatnánk.

A karva — nem akarva el kell fogadnunk, hogy az iskola csak 
a mában van, de nem a máé. A jövő, az ism eretlen jövő számára 
nevel. Kik és ki előtt viselik a felelősséget, ha rosszul nevel, ha 
nem adja meg az ism eretlen útra  szolgáló útravalót, az ism eretlen 
munka és küzdő terekhez való szerszám okat, fegyvereket?!

Kérdések bukkannak a napvilágra, am elyeket nem lehet az ön
tudatból az öntudatlanság sötét kam rájába visszatuszkolni. Nem is 
szabad! Viszont a felelősséget sem lehet ide-oda, vezérekről köz
katonákra, hatóságokról egyesekre, s megfordítva tologatni.

Aki az új tan terv  célkitűzéseit, elgondolásait látó lélekkel szem
léli, felfedezi ezt benne. Sokkal több szabadságot nyer a tanító a 
munkavégzésben, anyagkíválogatásban, feldolgozásban. Szükség
szerűen lép term észetesen ezzel kapcsolatban előtérbe: a felelősség, 
tiszta eszményi világképe, szakismeret, biológikus plusz tudás, ver" 
bálizmus helyett az eleven, lüktető élettel való szerves kapcsolat, 
nevelői belenyúlás az egyéni típusfejlődésbe, művészmunka, lélek- 
szobrászat! Hol vagyunk már a tisztes „Schulm eisterek“ m ester
ségétől?!

Nem mintha a m ultat lecsepülni s rajta rágódni akarnék. Hi
szen a jelennek szülő anyja az. A  reményteljes jövőnek pedig meg
születésével dédelgetett mánk válik em lékeket őriző anyjává — 
múlttá. Az örök „m a“ mindig betöltö tte korszabta hivatását. N e
künk ugyanezt kell tennünk a birálgatás, filozofálás helyett. A je
len pedig qualitativ plusz m unkát kíván a ma tanítójától, amit á t
érezve a misszió leikével vállalnak is. A múlttal szemben ez a kü
lönbség a mi m unkánk „lényegében“ adva van. S a cikkíró szavait 
idézve: „Ezt a különbséget tudomásul nem venni lehet, me „meg
szüntetni“ nem.“

De hiszen cikkírónál a szelencét nyitogató véső éppen a száraz 
jogi fogalmaknak lényeggé deklarálása. Cikkíró „lelkészi-tanítói hi
v a ta lt“ emleget folyton. Hamarosan kiegészül a szomorú sor hi
vatal-, büró-, bürókrácia-bürókratizm us, külső formák tengerében 
fulladozó szegény ,,lényeg“-érték! A mi munkánk szelleme átképzi 
a szót ,,hivatás“-sá, szolgálattá. Azt hiszem, ebben a szellemben még 
jogi vonatkozásban is megfér békésen egymás m ellett a két szol
gálat-hivatás. Közös célokért küzdve, közös pályán haladva, egé
szen bizonyos, hogy nem ütközhetünk össze, se egymás munkáját



47

nem rombolhatjuk, m ert a személyek erőterm elő egyedekké válnak 
s a term elt erőket mint gyertya az anyagát belefektetjük a születő 
lelki értékekbe. A tananyaghoz lelkünk egy darabja is csatolódik, 
a tanítás neveléssé nemeáül. Azt hiszem, az evangélium vízében 
megfürdött léleknek ez szükségszerű adottsága.

A két állás közti különbség aposztrofálására hadd álljon itt 
analógiaképen a népiskola s középiskola közti szakadék vitájának 
egyik jelenete. Kőszegen történt, kerületi tanítógyűlésen. M iként 
lehetne az újszellemű népiskola és a középiskola közti szakadékot 
áthidalni?

Nagyon helyesen világította meg ezt a kérdést a kőszegi leány- 
liceum igazgatója: ,,Rossz tanító és rossz tanár közt nagy a szaka
dék; ellenben jó tanító és jó tanár közt nincs szakadék.“

Úgy gondolom, átv itt értelem ben, de hál’ Isten, saját tapasz ta
lat szerint is, teljesen illik ez a lelkész-tanító viszonyra is. Nem a 
„hivatalának“, hanem a „hivatásának“ elő lelkész-tanító sohasem 
kerülhet egymással szembe!

Egyébként pedig a legnagyobb hibát akkor követnénk el, ha a 
„vihart egy pohár vízben“ a lelkek tiszta tengerének viharával en 
gednénk erősödni!

Ezzel le is kívánom zárni szerény, de nemes szándékú fejtegeté
semet. Nem építettem  hangzatos frázisokból palotát, még szerény 
kis kunyhót sem. Csak a fátylat akartam  egy pillanatra fellebben- 
teni a tanítói lélekműhelyről, mi minden zajlik, zakatol benne. Azt 
hiszem, a m egpillantott anyagok közt többféle is akad, melyek al
kalmasak lesznek Pandora szelencéjére zárat, fedelet készíteni, 
hogy a visszavonásnak, gyűlölségnek, hatalom féltésnek groteszk 
szellemei onnan soha, soha ki ne szabaduljanak! Ne is feszegesse azt 
soha senki, semmiféle vésővel!

Most pedig térjünk vissza a cikk elején elhagyott lelkes, ú tnak 
induló gárdához s énekeljük el nekik biztatóul lélekből-lélekhez a 
„jövő“ dalát:
Fel barátim , drága Jézus 
Zászlaja alatt,
Bátran, bátran, segedelme 
Diadalmat ad.

Bízzatok, m ert Jézus eljön,
Ő a fővezér.
Zengjen ajkunk, hozzád esdünk 
Győzedeleniért.
Ludván Sándor, igazgató-tanító.

Teendőink a társadalom iskolaügy iránt való 
érdeklődésének fokozása érdekében.

írta : Vitéz Szügyi Károly, Országos Ev. Tanítóegyesületi titkár

Az első hírverés megtörtént. A  IX. Egyetemes Tanítógyűlés el
indult a megvalósulás felé. A bizottságok Budapesten! hétről-hétre 
szorgalmas odaadással szövögetik a szálakat, a vázlat máris kész és 
a tervszerű munka nyomán a nagy mű napról-napra halad a kibonta
kozás felé.
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Én hiszem, hogy a  csonka haza egyetemes tanítósága máris fel
figyelt, érzem, hogy titokzatos, csodás erők lendültek új csatákra s 
miként a tavaszi lágy fuvalom, ha egyszer elindult, meg nem áll, 
miglen áldást osztó nyarat érlelt meg, úgy ez a nagy eltökélés is 
ama virágvasárnapi hangulatban hatalmas alkotással fog bizonyságot 
tenni a magyar tanító nemzetépítő, apostoli elhivatásáról.

Országos Egyesületünk támogató készségével ezúttal is az élre 
igyekszik. Ennek a gondolatnak jegyében kérte tőlem elnökünk is 
ezt a cikket.

Az egyetemes gyűlést: a hatalmas felkészültség, magasba szár
nyaló, kikristályosított eszmék, százszor is átrostált gondolatok dia
dalmas életre kelése kell, hogy jellemezze. Természetes tehát, hogy 
néhány órai elmélyülés után, a szőnyegre tűzött tételek egyikét sem 
lehet kimeríteni, sőt, mint előadói teljes anyagot, végső fokon, még 
vázlatban sem lehet lerögzíteni. A  szükséges téglákat azonban így, 
— mondhatnám csakis így — hordhatjuk össze, a megépítendő mű
höz. Hangoztatom ezt annál inkább is, hogy bátorságos és áldozatos 
lélekkel minél több munkás jelentkezzék a gátra, mert minden egyes 
téglára szükség van. (Na és hogyha habarcsot adtam, — építésnél 
ez is szükséges!)

Nézzük tehát a címben foglalt tételt! Nagy általánosságban én 
úgy vélekedem, hogy ennek tárgyalásánál m aradjunk idelenn, a leg
nemesebb egyszerűségnél, m ert a megoldás valószínűleg itt van el
rejtve. A  nép sok százezer fiára gondolok. Ennek lelkét, ha megnyer
tük, ha a szív halk parancsszavaihoz igazodunk, akkor győzünk! 
(Egyébbként is, felfelé már annyit kilincseltünk . . . hiába.)

Az új Tanterv sok tekintetben — akaratlanul és észrevétlenül — 
eltávolította a szülőt (vagyis a társadalm at) az iskolától. Ma az is
kola csaknem hangos szóval azt mondja, mindent magam, mindent 
általam! Tekintsünk csak be a régebbi állapotokba, abba az iskolába, 
mely a mai szülőt tarisznyázta fel a sok hasznos útravalóval! Igazán 
nem róhatjuk fel bűnül, hogy az a szülő, képzeletben visszatérve 
gyermekkorához, az ő felújult emlékezete szerint Ítél. Mondanom se 
kell talán, hogy nincs az a hatalom, mely kiverje fejéből azt a meg' 
győződést, hogy az volt az igazi, egyedül jó és helyes, ahogyan ő 
tanult (ette a betűt) az; iskolában. — (Ne feledjük, a hat elemis nép
ről beszélek).

Ma a gyermek hazamegy, azonmód ,,sutba“ dobja könyveit és 
hajrá! . . . (Megy üdülni). Az apa néhányszor előszedi a Jankót, P al
kót, (vele is így tett az apja) s nagy eltökéltséggel kérdezi: ,,Na, 
mit tanultál az iskolában? — A  gyerek nem sokat töri magát a fele
lettel, egy-kettő kivágja: ,,Semmit!" (Már t. i. olyat, amiből te, jó 
apám meg tudnál leckéztetni). A további kérdés: ,,Mi van feladva?" 
Felelet: ,,Semmi!" A  derék apa fejcsóválva hümmög erre, megal
kotja a véleményét a Jankóról is, meg az iskoláról is és máskor nem 
kíváncsiskodik. Csodálkozása azonban annál nagyobb, amikor IV-es 
fia alkalom adtán rémült arccal kiabálja őt vissza a boros pince lép
csőjének m ár csaknem az aljáról és értelmetlen kíváncsisággal figyeli 
annak égő gyertya kísérletét, -mely szörnyű veszedelem jelenlétéről 
tesz bizonyságot. (Egy kis eny'hület az apai aggódásokban!) De meg-
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békéi s egyben dagad az apai kebel, amikor úgy félszemmel hall
gatja, amint a gyerek az anyját szappanfőzésre tanítgatja, sőt — 
Uram bocsá — még a fehérnemű gondozásába, az állatok szakszerű 
takarm ányozásába is beleüti az orrát, miglen rendreutasítás lesz a 
bére akkor, midőn az okszerű talajm űvelés tudományában az ,,öregek 
fejére akar nőni.“ Szó kerül erről úgy pipafüst m ellett is, ha pedig 
az újság emlegette földrajzi helyeket a sógor, koma helyett a gyerek 
magyarázza meg, pontosan leírva azt is, hogyan utazhatnánk oda, az 
apa fejcsóválva sóhajt fel: ,,Hű, de okos ez a kölyök, hátha még ta 
nulna is valamit az iskolában . . . bizony no, hogy még papi is lehetne 
belőle!“

Az anya kedvence és remegve féltett mindene az első osztályos. 
Micsoda büszke reménységgel viszi fel tanév kezdetén az iskolába. 
Ámde telik az idő: szeptember . . , október . . . már november is muló- 
ban van és: „Még nem tanult semmit! Még könyvet sem adnak neki!“ 
Amikor végre a sor úgy hozza, hogy a kis nebuló a kiosztott könyv
vel tér haza, az anya szinte lecsap rá, hogy pótolja a „halla tlan“ 
mulasztást. Sikere, az óriási! Egy-kettőre megkönnyebbülve kiálthat 
fel: „Három estén át foglalkoztam a Lelkemmel és már mindent 
olvas, hátha még m indjárt szeptembertől tanítottam  volna!“ („Igaz, 
hogy mindig legyeket fogdos a füle mellett, ha olvas, de m ajd leszok
tatom én erről is!“)

Fentiek mind élő valóságok, a teendő nem lehet más, minthogy 
tartsunk minél több szülői értekezletet, vagy ha ez bármily okból 
m egvalósíthatatlan lenne, keressük fel otthonában embereinket s ily 
alkalm akkor a nagyok előtt is fedjük fel az új Tanterv rejtélyes, de 
gyönyörű utait. (Itt m agyarázhatjuk meg azt is, hogy nem legyeket 
fogdos az Eszemadta, hanem a felismert betűket üdvözli — fasiszta 
módon). Ez a kérdés egyébbként önmagától fog megoldódni, amikor 
m ajd a ma iskolásaiból szülők lesznek. Addig azonban a szülőt is 
nevelni kell, különben a leghasznosabb m unkatársunk hiányát lép- 
ten-nyomon érezni fogjuk.

Az iskolaügy iránt érdeklődők seregébe természetesen elsősor
ban a szülőt kell bevonnunk. Tegyük ezt a gyermekek szívén át! 
E rre felbecsülhetetlenül hatásos eszköz az iskolai színpad. Ha a Zsu
zsika csak egyetl-kettőt tipeg a hét falut jelentő deszkákon, a mama 
már ezért is áld ja és szívébe zárja az iskolát. Itt különben teljes egé
szében utalok lapunk más helyén olvasható e tárgyú cikkre. —

Tapasztalatból mondhatom, hogy tisztán tudományok hintésével, 
avagy bármily csalogató és szépen hangzó elméletekkel iskolaügyün
ket soha sem visszük teljes diadalra. Iskolánk kell, hogy élő, lüktető 
és tetszetős alkotásokban gazdag tényezővé váljék. Ez az, amiről 
tantervűnk külön említést nem tesz és talán ezért is fordítottunk 
erre eddig oly kevés gondot. Az alábbiakban néhány lehetőségre u ta
lást teszek.

(Folytatás következik.)
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A tanító és a társadalom.
Irta : Bertalan Sándor.

Elcsépeltnek, mindennapinak látszó tém át hoztam, amelyről 
azonban éppen mindennapiságánál fogva érdemes beszélni.

A tekintélyromboló áram latok a tanítóságot sem kímélik. A 
szabadgondolkodás elfajulása, a társadalm i osztályok súrlódásai, 
mindmegannyi tényezői a tekintély rombolásának.

Minden ember benne él a társadalom ban és ki van téve a mások 
bírálatának. A  bírálat kedvező, vagy kedvezőtlen volta azonban nagy
ban függ az egyénektől. A  tanító, mint a nép nevelője, tu lajdon
képpen előnyös helyzetben van. A jövő társadalm át ő neveli fel. 
M unkájával belekapcsolódik a M indenható alkotó munkájába. A  
nyers anyagból, melyet Isten ád, segít ő embert teremteni. A kicsi
nyek társadalm ában a tanító képviseli a tekintélyt, akihez a kicsi
nyek serege bizalommal ragaszkodik.

A tanító élete két részre oszlik. M ondhatnám úgy is, hogy a ta 
nító kéténű. Egyik éne a tanítói, a másik az emberi. Az elsőnek je
lentőségét nem fejtegetem, mivel célom messzebb visz. Híres és ki
váló pedagógusok élettapasztalataikat egy-egy bölcs tanácsban ránk 
hagyták s ezen tanácsok megadják az útm utatást minden tanítónak. 
M ert kell-e szebb és világosabb tanács Gárdonyi eme örökértékű sza
vainál: ,,Midőn először lépsz az iskolába, legyen arcodon Jézus nyá
jassága!“

A  tanító, mint a középosztály tagja, kell hogy a nagyok tá rsa 
dalmában is az őt megillető helyet foglalja el. A  múlt bűnei, mint 
égő fáklyák figyelmeztetnek minden tanítót arra, hogy életét olyanná 
teéYei amilyent tőle joggal elvárnak azok, akik legféltettebb kincsü
ket: a gyermeküket bízzák reá.

A népszínművek kántorfigurái nagyon tetszenek a közönséges 
embernek, m ert valljuk be őszintén, tényleg nevetségesek a hosszú
szárú pipával, illuminált állapotban megjelenő torz alakok, akik tu
dásukat, bölcseségüket fitogtatva, nagyobbnál-nagyobb sületlensége
ket mondanak. Talán még élénk emlékezetében él némely kartársam 
nak Gárdonyi egyik regényéből írt színmű tanítója, aki esetlen mo
dorával definiál s kacagásra indítja a tömeget. Mert kérdem, hi
hető-e, hogy a XX. század tanítója pályájáról csak ennyit tud: ,,A 
tanítói pálla ollan pálla, amillen pálla nincs több pálla!“ Heves po
lemizálás indult meg a lapokban e darab miatt s a vége az a ki- 
magyarázkodás lett, hogy a darab nem a ma, hanem a múlt század 
tanító ját figurázta ki. Tudjuk mindnyájan, hogy1 Gárdonyi iróniája 
mögött élettapasztalat és tekintélyféltés volt. így akarta Gárdonyi a 
züllésre hajlamos tanítókat az örvény széléről visszarántani. Ezért 
rajzolta alakjait torzítva. Célját részben el is érte.

Az általános haladás törvénye létrehozta a tanítóképzés reform
ját. Az ismereteknek szélesebb körben való művelése és átadása az 
ifjú nemzedéknek, a tanítóságot szellemi képzettség tekintetében fel
emelték. A  tanító köztisztviselő lett papíron, az egyenlő anyagi el
bánás mértéke nélkül. A  rohamos fejlődés közoktatásügyünkben is 
érezteti fény- és árnyoldalát. Be kell ismernünk, különösen nekünk,
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fiataloknak, kik már az új tanterv szellemében kaptunk elméleti és 
gyakorlati kiképzést, hogy bennünket mindenre oktattak, csak a gya
korlati életre nem. Túlságosan elméletiek lettünk, akik amidőn bele 
csöppentünk a társadalomba, a ,,Mába“, tapogatózva kerestük a he
lyes, az egyetlen igaz utat. Micsoda küzdelem, micsoda eröpazarlás 
volt ez!?

Ahány az ember, annyiféle az életfelfogás és jellem. Pedig a 
jellem szilárdsága az egyedüli helyes útmutató. Millió kísértésnek 
van kitéve minden ember. De minő veszedelmes a kísértés azon ifjú 
kartársakra nézve, akik egyedül működnek valamely eldugott falu
ban vagy pusztán. Akik egyedül képviselik az intelligens oszlályt, 
már ameddig képviselik. Szomorú eseteket tudok, amikor a tanító 
asszimilálódott. Fölszívta a környezet. Levetkőzte a kultúrm ázat ma
gáról, visszatért azok közé, akik közül annakidején keserves fá rad 
sággal és küzdelemmel ki akart emelkedni. S mi lehet ilyen esetek
ben a tanító sorsa? Megvetés, lenézés, tekintélyvesztés. Elszoruló 
szívvel olvastam több fiatal kartársról, akik megfeledkeztek erkölcsi 
jóérzésről, társadalm i rendről s az egyházi fennhatóság őket állá
suktól felfüggesztette.

Amint beigazolódott, Gárdonyi nem érte el célját, m ert a múlt 
bűnei ma is kísértenek. X faluban a tanítót még ma is a kocsmában 
lehet megtalálni. Hírnevét pedig annak köszönheti, hogy 30 fröcs- 
csöt tud meginni egy alkalommal. Hangjáról pedig azért beszélnek, 
m ert kocsmai mulatozása alkalmával a szomszéd községben is 
hallják.

Az ilyen esetek a tanítói tekintély sírvermei. A tanítót ne arról 
híresítsék, hogy milyen jó kocsmai cimbora, hanem tiszta életéről. 
Nem az ad tekintélyt, hogy a kocsmában hány emberrel ölelkezik 
össze, hanem az, hogy hány embernek m utat helyes életpéldát.

Nehogy azt higgye valaki, hogy a nép balítélete megszűnt ka
runkkal szemben. A mának gyötrő küzdelmei az emberek figyelmét 
vezetőire irányítják, Sok helyen a köteles tiszteletnél alig találunk 
egyebet. Sokan irígylik a tanító élnítudását.

Ha a tanító a társadalom ban való forgolódásában félszegséget 
árul el, tekintélyének egyszer s mindenkorra vége. A közügyekben 
való kénytelen-kelletlen résztvétel nem öregbíti a társadalom  meg
becsülését tanítójával szemben, hanem üzletembernek tünteti fel, aki 
csak azt végzi, amiért fizetnek.

Nem térek ki a tanító politikai meggyőződésére, habár ez is 
számtalan veszély szülője. Nem beszélek a tanítói önképzésnek fon
tosságáról, m ert tudom, hogy m indnyájunkat serkent a haladás a 
szellemi téren való utánpótlásra. A tanító megbecsülésének alapja a 
minden irányban való tájékozottság. Idézem az egyik kiváló pedagó
gusunk mondását: ,,A tanító nem tud sokat, de nem is kell sokat 
tüdnia, de amit tud, azt úgy tudja, hogy csak a jó Isten m úlja felül.“ 
Be kell látnunk, hogy ebben a mondásban sok igazság van, mert bur
koltan az alaposságra céloz.

Tanítói karunk tekintélyén nem egyszer üt csorbát a jára tlan 
ság, vagy a tapasztalat teljes hiánya. A nép gyermeke ügyes-bajos 
dolgában kihez fordulna, ha nem tanítójához!? Ha azután kérése el
utasítást nyer, kételyei el nem oszlanak, magától értetődik, hogy bi



52

zalma, tisztelete megszűnik tanítójával szemben. Számtalan esetet 
tudok, amikor a tanító durva szavakkal utasította el a hozzáforduló
kat, Mit eredményezhet az ilyen eset? A társadalom  megvetését. Az 
ilyen kóros jelenségek az egész tanítóságot érdeklik, mert a közös 
név összekapcsol bennünket azokkal, akik hivatásukat megszentség- 
telenítve, e név bitorlóivá váltak. Egyesült erővel kell küzdenünk a 
bajok megszüntetése érdekében.

Egy község képe m egm utatja azt', hogy milyen a vezetősége. Egy 
gyülekezet életmegnyilvánulása megmutatja, milyenek a lelki irá
nyítók. Egy községben, vagy városban csak ügy lehet egészséges 
élet, ha a szellemi vezetők között a kapcsolat bensőséges. A társa
dalom minden tagja éles szemmel figyeli a vezetőség életét, S ha azt 
tapasztalja, hogy azok egymás között hidegek és ridegek, vagy éppen 
irigykedve nézik egymás sikerét, ilyen körülmények között vége van 
a társadalm i rendnek. Fejetetejére áll minden. Megemlítettem ezt a 
hibát is, m ert konkrét példák állanak rendelkezésemre, amelyek vi
lágosan m utatják a vezetőség széthúzásának átkát.

A társadalom  minden rétege tele van ma jajjal, panasszal. Ma 
mindenki súlyos terhek hordozója. Mi, tanítók, kell, hogy előljárjunk 
a biztatásban, nem pedig a jajgatásban, csüggedésben. A krisztusi 
szeretet irányítsa cselekedeteinket s akkor nem lesz gyűlölség a ve
zetőség között. Csak ilyen élet eredménye lehet a társadalom  meg
becsülése.

A tanító, mint ember, olyan családi életet éljen, amely kö
vetésre méltó s a hivatásával összeegyeztethető. Az érdekhajhászás, 
önzés még e szűk körben is csak átok, nem pedig áldás. Mindenki 
botlik, hisz mindnyájan emberek vagyunk, de egy elhibázott élet 
súlya, évtizedekre megbélyegzi az egyest s a közösséget, amelynek 
tagja a megbotlott. A feddhetetlen életű ember (tanítóra értem) min
denkor megbecsült tagja a társadalomnak, akire szívesen hallgat 
minden rendű és rangú ember, mert nemcsak beszéli, prédikálja a 
helyes életet, hanem éli azt.

Egy néhai kartársunk mondása a következő: ,,Legjobb, ha a köz
ségi közigazgatást a tanító csak távolról szemléli!" Nem fűzök sem
mit e mondáshoz, m ert e mögött is egy tiszteletben, szeretetben el
töltött élet bölcsesége rejlik. De tény az, hogy csak árt magának az 
a tanító, aki mindenáron tagja akar lenni a képviselőtestületnek, ha
bár őt az atyafiak e magas tisztségre önszántukból meg nem vá
lasztják.

A tanító hivatása magasztos és felemelő. Aki e pályára elköte
lezte magát, kell, hogy a mindennapiságból ki tudjon emelkedni. Te
kin tete nyugodjék meg Krisztuson, aki még a vészesen háborgó ten 
geren is azt mondja: ,,Mit féltek, óh ti kicsinyhitűek?" Igen, nincs 
okunk félni. A tanítói lelkiismeret legyen cselekedeteink megbírálója, 
irányítója pedig az örök tanító: Jézus Krisztus.

Nem kierőszakolni kell a tekintélyt és megbecsülést, hanem ki
érdemelni. Aki nem alkuszik meg a sorssal, hanem a kitűzött cél é r
dekében akadályt nem ismerve tör előre, az olyan cselekedetet visz 
véghez, am elyért nevét feljegyzik az égben. Aki a kijelölt úton ha
ladva, mint világító fáklya ég, hogy az, utána haladóknak utat mu-



tasscn, bizonnyal eléri azt a tisztséget, am elynek neve: közszeretet, 
társadalm i megbecsülés.

Rengeteg dolgot sorolhatnék fel, amelyek mind, mint kinövések 
a tanítóság helyzetét a társadalom ban néha elviselhetetlenné teszik. 
De nem teszem, mivel célom csak az volt, 'hogy megindítsak egy 
mélyebb godolkodást, hogy felhívjam a figyelmet arra  a veszélyre, 
amely fennáll és az egyesek ballépése folytán az egész tanítóságot 
érinti. Az én szerény munkám felkiáltójel akart lenni, amely meg
állásra int egy pillanatra. Nyújtsunk mentő jobbot azok felé, akik az 
örvény szélén támolyognak. Egyesült erővel el kell tüntetnünk a 
szégyenfoltokat, hogy karunk tekintélye csorbíthatatlan fénnyel ra 
gyogjon.

A  védekezésnek egy másik módja is van. Azt hiszem nem mon
dok újat, amikor megemlítem az egyik földmívesírónak ,,Papok, va
sárnapok" című regényét. A nép egyszerű gyermeke írta e regényt s 
mi sem természetesebb, hogy a nép fiai örömmel olvassák s minden 
szavát igazságnak fogadják el. Ez a regény a ref. lelkészek és ta 
nítók korrajza. A hangja azonban nem mindig tiszteletkeltő. A ref. 
egyházmegyék lelkészei tiltakoztak a könyv beállítása ellen s min
den tőlük telhetőt elkövetnek a könyv terjedésének m egakadályo
zására.

Kérdezhetné valaki, miért említettem meg ezt az esetet? F ele
letem egyszerű. A regény is korrajz s jelen esetben korruptiv ha
tású. A tekintély valóságos sárbatiprása.

Ezzel a kitéréssel csak arra  akartam  figyelmeztetni kartársai
mat, hogy az irodalmi szemléket, könyvismertetéseket, kritikákat 
tartsuk szem előtt, hogy idejében megtehessiik az intézkedéseket. 
Nyilvánvaló dolog, hogy a sajtó nem mindig az elismerés hangján ír 
rólunk. A  sajtó útján pedig a közvéleményt könnyű ellenünk for
ralni. Vagy kérdem, a sorozatos fizetéscsökkentések hírlapi szellőz
tetése, kommentárokkal való ellátása emelte-e karunk tekintélyét? 
Ellenkezőleg! A nép egyszerű gyermekei így gondolkodtak: ,,Lám- 
lám, a mi tanítónk is több fizetést kapott, mint amennyit megérde
melt." Nyilvántartották a tanító fizetését és még most is hallunk olyan 
kijelentéseket, hogy még mindig sok a fizetésünk, mert a föld mun
kásának naponként még egy pengő sem jut. Ilyen balítélettel fel
venni a harcot és megnyerni azt, em berfeletti munkát kíván. M un
kánkat azonban megkönnyíti az a tény, hogy a jövő társadalm ának 
gondolkodásmódját, életfelfogását mi irányítjuk. Másszóval a tá rsa
dalmi érzések művelői mi vagyunk. Hogyha szoros kapcsolatot tud
tunk terem teni az iskola és a szülői ház között, ha a fennálló viszony 
olyan, mint aminőre a cél elérése érdekében szükség van, ügyünk 
nyert ügy. A  társadalom nak kis és nagy tagjai egy ponton össze
függnek velünk egy szent kapocs által. Ez az örökértékü kapocs az 
iskola.

Midőn hallom és látom, hogy karunknak itt is, ott is meg nem 
értésben és lebecsülésben van része, lelkemből egy kérdés tör elő. 
M iért mostohagyermeke a tanító a társadalom nak? Hiszen hivatásá
nál fogva fontos tényező a jelen és jövő szempontjából, ö  rak ja le a 
szebb magyar jövő pilléreit s felelősségünk tudatában m unkáját a 
lélek tüze hatja át.
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Csüggednünk nem szabad! Minden tanító tekintsen az örök esz
ményképre: Krisztusra! Ő megalázta magát, mégis fenséges maradt. 
Ha bennünket is áthat Krisztus szeretete és hivatásszeretete, akkor 
a társadalom  úgy fogad be bennünket, hogy mindenki szemében azok 
leszünk, akik lenni akarunk: tanítók!!

Ilyen munka eredménye lesz a költő eme meglátása;
Tanító! ki lelkedet szétosztod,
S elégsz, mint gyertya a vaksötétben,
Ne fájjon néked mostoha sorsod!
Rólad felírták az Úr könyvében:
Munkád Istentől megáldott munka,
Homlokodra: hála von glóriát!
Bizton tekinthetsz a végső útra,
Mert lelkednek az Isten üdvöt ádü

Tarlózás.
írta : Szász András.

(Egy ifjú iskolam ester naplójából.)
„H atárállom áson.“ — Egy éleslátású vezető szállt ki az evan

gélikus iskolam esterek szebb jövő felé robogó vonatából.
Ráncos arcú, sápadt öregember. V iharvert vállas alakja pihe

nőre dűl. Csendes állomás padkájára ülve néz a tovarobogó vonat 
után . . . Elborongó szemmel tekint vissza . . .  a m últba . . . Látja 
magát daliás ifjú hősként. M ikor még nagy tüzek lobogása hajtotta 
előre! Milyen jól esik tudni, hogy volt erőtől duzzadó, merni tudó, 
alkotni vágyó tavasz is . ..

M ert, most ősz van . . Olyan szomorú az őszi avar zörgése . . . 
A sárga, hulló levelek a bánat koszorúját illesztik ősz fejére. Sötét, 
rem énytelen a jelen . . . „Szörnyű kérdés? . . . Érdemes volt élni? 
Négy évtized fé lte tt nagy munkája: Rombadült mind. A csonka 
hazába’ . . .“

Félre, ti sötét képek! Ne legyen bús ,,A Nemzet Napszám osa!“ 
Viharvert, mohos fád új hajtásokat adott. Fakadnak új rügyek, hogy 
virágba borult hajtásaikkal m egkoronázzák mohos fád dicső emlékét.

Kezed nyomán akadt már új fáklyavivőnk! És lesznek új har
cosok! A magyar föld fagyott rögeiből új élniakarás vágya dong. 
É lethivatásuk szent tüzének lobcgásában kiáltanak feléd az ifjú 
ezerek: Légy áldott Vezér! Öreg fád apró ezer rügye új gyümölcsöt 
érlel a magyar feltám adás boldog ügyének.

Egy korszak szállott ki veled . . , De a halhatatlanság megőrzi 
munkás életed példát m utató dicső emlékét.

Isten áldjon, Nemzet Napszámosa!
*

Megint elsuhant felettünk egy év. Gazdagabbak lettünk egy év 
tapasztalataival. M ert, mi tanítók, csak ajándékozó éveket isme
rünk. Szám unkra az ifjúság életereje és ruganyossága felbecsülhe
tetlen  ajándék. Aki az ifjúságnak ezt, a feléje sugárzó ajándékát fel
szívja, a maga életerejébe gyúrja, a saját értékévé teszi, az itt meg
találja a nevelő egyetlen igazi jutalmát: az ifjúság aranyos, örök 
lélekderüjét. (Folytatjuk.)



55

Iskolai gyermekszínpad,
írta : Pozsonyi Károly dr.

Szürke hétköznapok után még szürkébb vasárnapok. Eliramlik 
az élet, nincs tovább! Lelkünk sóvárogva keres megnyugvást, p ihe
nést, de vajmi ritkán részesül benne. Azok a konvencionális k é r
dések és frázisok, amelyek a közvetlen érintkezésben, a mindennapi 
élet színterén körben járnak, mind megannyi kérdőjel annak a 
sóvárgó vágynak, mely lelkűnkben él, ki-ki robban, rácsap áldoza
tá ra  és lesi annak minden megrezdülését, hátha elárulja, hátha ő a 
letétem ényese annak a bizonyos titkos szernek, amely gyógyulást 
hoz a mai beteges, idegkim erültségben kínlódó léleknek.

Úton-útfélen halljuk: ,,Hogy és mint, kedves barátom ? Mivel 
és hol szórakoztok?“ Ugyan — legyint a kérdeze tt — , hát lehet 
mai nap szórakozni? Moziba menjek? Köszönöm, nem kérek  be
lőle. A gangsterfilmeket, azaz tanfolyam okat már mind elvégeztem, 
kitűnő bankrabló lehetne belőlem. Vagy talán az új magyar filme
ket gondolod? H át el tudsz te képzelni egy olyan m agyar filmet, 
amelyben nem szerepelne egy-egy falusi tanító szánalmas figura
ként? Ahelyett, hogy a tanítóideált állítaná be darabjába a szeren
csétlen filmíró, ahelyett a leglehetetlenebb módon nevetségessé te 
szi a tanítót. M eghúzhatnák m ár annak a nem zetnek a lé lekharan
got, am elynek ilyen nevelői volnának. Hagyjuk, csak könnyezni le
het ezen, nem mulatni, eleget kifiguráz bennünket az élet. Vagy 
színházba menjek, nézzem a mai dekadens színirodalom rem ekm ű
veit? Nem, kedves barátom , ebből sem kérek. Sajnos, még becsü
letes zenét is csak ritkán hallhatunk, m ert elfojtja a perverz néger 
zene hangorgiája. Vagy talán kártyacsatákban  keressek enyhülést, 
vagy politikai cselszövényekben m erüljek el nyom talanul? Egyik
ből sem kérek! Isten veled, kedves barátom!

Ezekkel a kérdésekkel és kifakadásokkal lépten-nyomon ta lá l
kozol, kedves olvasó, ugyebár, gondolkodtál is m ár rajtuk, de vájjon 
találtál-e valami k iutat ebből a — mondjuk — társadalm i dzsungel
ból? Nem hiszem! Ha nekünk ilyen súlyos kérdés a szórakozás k é r
dése, elgondolható, milyen életbevágó ez a kérdés az egyszerű fa
lusi nép körében, ahol egyetlen szórakozási hely a kocsm a és a 
mozi. így önkénytelenül felmerül a kérdés, mikép lehetne az egy
szerű falusi nép szórakozás iránti vágyát nem esebb irányba terelni? 
Egy régi jó közmodás — nem tudom, mely nem zet szülöttje — azt 
ta rtja : „Adni jobb, mint kapni!“ Nos, hát adjunk, nyújtsunk az egy
szerű nép fiainak szépet, nem eset, jót! Könnyezzen, nevessen, mu
lasson; de ébredjen fel lelkében a szép, a nemes iránti vágy, nőjjön, 
növekedjen, váljék szenvedélyévé, hogy kiölhesse belőle a mindin
kább elhatalm asodó szabadkőm íves eszméket. Ezeket a célokat 
könnyen elérhetjük, ha tulajdon vérével, gyerm ekével próbálunk a 
szívéhez férkőzni, hiszen a dúrva kéreg alatt melegen érző, nemes 
mag rejlik, a kem ény burok csak term észetes, öntudatlan védőesz
köz a mérges nyilak ellen, m elyek a mai, istennélküli világban özö
nével tám adják tehete tlen  lelkét.



56

íme, elérkeztem  — talán kissé hosszadalmas bevezetés után — 
ahhoz, amit a címben jeleztem, az iskolai gyermekszínpadhoz. T a
lán érdekes, ha megjegyzem, hogy néhány — mondjuk 8— 10 — év
vel ezelőtt haragosan felfortyantam  volna, ha valaki azt m erte volna 
állítani, hogy 1935-ben az iskolai gyermekszínpad m ellett fogok lánd
zsát törni. Féltem  tőle, olyannyira, hogy még gondolni sem mertem 
felhasználására, csak most, néhány próba után, eszméltem rá, mi
lyen hatalm as fegyver lehet az a kezünkben, az élet színpadáról le- 
és arra  fellépő generációk összekapcsolására, az iskola meg tanítói 
és a szülök közti kapcsolatnak a m egterem tésére és ennek a k ap 
csolatnak a kim élyítésére. Valláserkölcsi igazságok m egism erteté
sére, továbbá nem zetépítő tevékenység kifejtésére. Rendkívül fá
radságos, de hasznos munka, és bőséges jutalomban részesül az, aki 
nem sajnálja sem az időt, sem a fáradságot, m ert mi lehet nagyobb 
jutalom a fáradozó számára, mint az, m ikor a m eghatottság és hála 
könnyei csillognak az em berek szemében.

Lássuk tehát sorjában, egészen röviden az iskolai színelőadá
sokkal járó előnyöket.

M indenekelőtt igen jelentős pedagógiai eszközként szerepel
hetnek az ügyes tanító kezében. A nehézkesen mozgó falusi gyer
m ekeket megtanítjuk fesztelen mozgásra, könnyed beszédre s ezzel 
előkészítjük a mai, magasabb igényeket tám asztó életre. A szere
pek tanulása, a próbák elvonják őket bizonyos m értékben a rossz 
társaságtól és csíntalanságoktól. A lustákat tanulásra ösztönözzük 
és m egtanulnak tanulni, ami a mostani elemiiskolai tanítási rendszer 
mellett, különösen az első négy osztályban elég fontos előny, m ert a 
negyedik elemiből a középiskolába átlépő tanuló legnagyobb ne
hézsége az, hogy nem tudja, hogyan kell tanulni. Az ilyen előadá
sok közvetve fegyelmi eszközként is felhasználhatók. Az iskola 
szempontjából szinte felbecsülhetetlen szolgálatot tesznek, m ert köz
vetítők  az iskola és a szülők közt. A  mindennapi kenyérért folyta
to tt szakadatlan küzdelem annyira fásulttá teszi a szülőket, hogy 
sokszor gyűlölettel fordulnak az iskola ellen, ellenséget látnak benne, 
m ert elvonja tőlük a gyerm ekek segítő kezét abban a re ttenetes 
harcban, a lé tért való küzdelemben. Olyan szülők is, kik eddig kö
vetkezetesen  távol ta rto tták  m agukat az iskolától — eleinte bizal
matlanul, de lassan-lassan mindig nagyobb bizalommal fordulnak 
majd az iskola felé.

Legfőbb célként lebegjen szemünk előtt ama már előbb jelzett 
nem zetépítő munkával kapcsolatos végső cél, a hazának bátor, ön
tudatosan magyar, önfeláldozó fiakat nevelni, m ert ki tudja, mi vár 
még rájuk, talán még a trianoni sorsnál is szomorűbb sors és küz
delem.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a már esetlegesen kitűzött, de 
anyagi terhekkel járó célokat sem, amelyek m egvalósítása éppen 
azért lehetetlen, m ert hiányzik hozzá a megfelelő pénzösszeg, s ez 
éppen a szegény falusi iskolákban a legkevesebb.

Legyen szabad itt megjegyeznem, hogy szerény 30 filléres mű
sorm egváltásból, mindössze öt előadás után, 185 P tiszta készpénz
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vagyon képezi iskolai ifjúsági pénztárunk alapját. A színpad, fe l
szerelés és egyéb hasznos kellékek ezen felül képezik külön kezelt 
kis vagyonkánkat.

Bízó hittel, rendületlen k itartással ma így találhatunk mi is a 
forró sivatagban egy kis oázist, így feledhetjük a tanító m ostoha 
sorsát. Tantestületünk feldobbanó szívvel már látja a közel jövő 
nagy ünnepét, amikor — úgyszólván a semmiből, csupán a lelkese
dés lángjának engedve — felszentelheti arannyal hímzett, örök em 
léknek szánt iskolai díszzászlóját és m egszerezheti az iskola arany
könyvét.

Szinte látom kézlegyintésedet, kedves olvasó. Igazad van, én 
is azzal kezdtem, hogy legyintettem , nem is egyet, ez m ár vele jár 
ilyen kérdések feszegetésével, m ár az is haladás, ha legyintünk, 
m ert ezzel eláruljuk, hogy élünk, még nem ölte meg lelkünket a kö
zöny, a nemtörődömség.

Nincs alkalmas hely, a kocsm ába csak nem m ehetünk, fakad 
ki egy másik, színpad is kell és így tovább a harmadik. Úgy van! 
Teljesen igaza van, Isten ments, kocsm ába ne menjünk, hisz ott van 
a tanterem , ha nem férnek el egyszerre, majd elférnek három szorra, 
a gyerm ekeknek ilyenkor nem kell ott lenniök az előadásokon, ők 
megnézik a főpróbát, az előadás a felnőtteké. Színpad is lesz, csak 
csinálni kell. A mi színpadunk 6 db. 3 m éter hosszú és 80 cm m a
gas bakra fek te te tt deszkákon áll. A színfalak vékony lécekre tű 
zött közönséges fehér csomagolópapirból készültek, m ár három év 
óta használjuk s előreláthatólag még vagy tíz évig szolgálnak.

Ilyen részletkérdések megoldása teljesen a tanító ügyességén 
és akaratán  múlnak, A m ellett aztán evés közben jön meg az é t
vágy. Igaz, anyagi jutalom ra nem szám íthatunk e m unkáért, de k á r
pótol bennünket az erkölcsi siker. Vezessen m unkánkban a sö té t
ségben tapogatódzó felebarátaink óriási tömege és nagy nem zeti 
ideálunk: „Nagym agyarország“ feltám adásának biztosítása!

Játékos szavalókórus.
Hídasjáték. Szakály Dezső feldolgozása.

A játékot a gyermekek két csoportba osztva játszák. A játszók 
egymás kezét fogva, egymással szemben állnak föl. Az I.-ső cso
portba a magashangúak, a Il.-ikba a mélyebb hangúak kerüljenek. 
Vezérnek (szólistának) mindkét játszó csoportból a legjobb han- 
gúakat válasszuk ki. E játék a rendszeres szavalókari munkának 
egyik legjobb, mozgással egybekapcsolt előgyakorlata.

I. csoportból a Vezér: Eresszetek át a hidatokon!
II. csoport: Nem eresztünk, mert nem tudjuk, ki népei

vagytok!
I. csoport: Lengyel László jó királyunk!

II. csoportból a Vezér: Az is nekünk ellenségünk!
I. csoportból a Vezér: Miről való ellenségtek?
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M inapában erre jöttetek,
Hidunk lábát eltörettétek,
Mégsem csináltattátok meg!
Holnap reggel arra  megyünk,
A rany szeggel megszegezzük,
Meg is kopogtatjuk!

Vezér: Mit kívántok?
Egy zsák almát, egy hordó bort!

Vezér: A  hordó bor most virágzik,
Piros alma is virágzik,
Küldjétek egy erős legényt,
Kinek neve (N. N.).

Az I. csoportból az, kinek nevét kiáltotta a II. csoport Vezére, 
sebes futással nekiiramodik a szemben lévő másik sornak s az azok 
által kézfogással alak íto tt láncot, hacsak lehet, elszakítja. Ha ez si
került neki, az esetben egy játékost vissza visz magával a saját cso
portjába, ha nem, akkor ő is ott m arad az ellenfél csoportjában.

Addig folytatódik a játék, míg az egyik csoport tagjai teljesen 
el nem fogynak. (A játék vége ugyanaz, mint az ismeretes ,,Császár 
Uram, adj katonát" c. játék.)

Ha leányok játszák a játékot, akkor a II. csoport Vezérének 
utolsó mondanivalója így hangzik:

,,A hordó bor most virágzik,
Piros alma is virágzik,
Induljatok hát el!"

Erre a II. csoportbeliek párosával fölállva, összefogott kezeiket 
magasra emelve, hidat képeznek s az I. csoportbeliek azon átbújnak. 
A hidat képező utolsó pár az I. csoportból egyet mindig elvámol. A 
búj ócska közben mindkét csoport az ismeretes gyermekéneket 
énekli: ,,Bujj, bújj zöld ág" stb.

A játék addig folytatódik, míg az egyik csoport tagjai teljesen 
cl nem fogynak.

II. csoport:

I. csoport:

II. csoportból a 
I. csoport:

II. csoportból a

A gyakorlati munka műhelytitkai.
Hogy lapunk új szelleme mennyire elevenébe vágott karunknak, 

igazolja az a sok üdvözlő és érdeklődő levél, ami naponként szerkesz
tőségünkbe befut. Fiatal, tapasztalatlan kartársak kérnek tanácsokat, 
útbaigazításokat tanácstalanságukban. Megnyilatkozik a vágy az 
után, hogy a lap meleg, őszinte barátjává legyen az ev, tanító
ságnak.

A rra kérjük a tanácsért szerkesztőségünkhöz forduló kedves 
kartársakat, legyenek szívesek, mellékeljenek megcímzett, felbélyeg
zett, lehetőleg negyedíves válaszborítékot olyan természetű kérdések-
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bem, amikor személyes választ igényelnek. A  közérdekű kérdéseket 
majd itt vetjük fel, e rovat hasábjain.

Alábbiakban néhány ilyen közérdekű kérdést vetünk fel, ami 
eddig befutott szerkesztőségünkhöz. Kérjük azokat a kartársakat, 
akik a gyakorlati pedagógiának mesterei, dolgozzák ki e kérdéseket 
mindnyájunk okulására, s küldjék be szerkesztőségünkbe.

1. Mint kezdő tanító Vl-osztályú osztatlan iskolát vezetek 95 
tanulóval. Tanácstalan vagyok abban, miképen lehetne a jó ered
ményt elérnem. Sem a félórás, sem az órás beoszással nem tudok 
megfelelő eredményre jutni. Kérek a tekintetes Szerkesztőségtől szí
ves útbaigazítást, gyakorlati fogásokat a tanítás eredményessé té te
lére.

2. Fiatal, kezdő vagyok. Osztatlan iskolát vezetek. Legtöbb ne
hézséget számomra a közvetlen foglalkozáson kívüliek csendes fog
lalkoztatása okozza. Gyakorlott, tapasztalt kartársaim at kérem, ad 
janak útbigazítást, miképen foglalkoztathatnám helyesen a többi osz
tályt addig, míg valamely osztályt magam foglalkoztatom?

[A felvetett kérdések valóban legégetőbb kérdései a gyakorlat
lan, tapasztalatlan tanítónak, azért kérem az e téren tapasztalt 
kartársak szíves hozzászólását. Szerk.)

Könyvismertetés.
„Mire megint ünnepelünk“ címen Nikodemusz János fancsali s. 

lelkész hazafias kis színdarabot írt. Alkalmas iskolai előadásra tan í
tói jubileumi ünnepen is. Irredenta alapeszm éjére való tek in tettel 
nemzeti ünnepen előadásra is megfelel. Előadás joga megszerezhető 
a szerzőnél 5 példány megvásárlásával. Ára 40 fillér.

❖
„Miatyánk“ címen Szabó Gyula ref. orgonista kántor (Tisza- 

földvár) néhai Sántha Károlynak a Miatyánk parafrázisául írt költe
ményét megzenésítette. Az orgona- vagy harmónium-kísérettel kom
ponált melodráma vallásos estélyek s más ünnepi alkalmak műsor
számául felhasználható. Ára 60 fillér. M egrendelhető a szerzőnél.

A IX. Egyetemes Tanítógyülés 
rendezőbízottságának közleményei.

Tagdíj. A IX, Egyetemes Tanítógyűlés rendezésével kapcsolat
ban felmerült kiadások, valamint a gyűlés naplójának költségei a 
magyar tanítóság által felajánlott 1— 1 pengős tagsági díjakból fede
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ződnek. A z  1 pengős tagsági díjat nemcsak a IX. Egyetemes Tanító- 
gyűlésen megjelenő, de minden tanítónak be kell fizetnie. Kérjük 
tehát az igazgató-tanító, illetőleg vezető-tanító kartá rsakat, hogy 
legkésőbb február hó 1-én a tan testü letek  tagjaitól gyűjtsék össze a 
tagsági díjakat és az egybegyült összeget bianco csekkbefizetési 
lapon a „Magyarországi Tanítók Országos Szövetsége, Budapest, —- 
54.554. sz." csekkszám lájára fizessék be. A befizetési lap hátlapján 
a beküldött összeg célját és amennyiben lehetséges, a befizetők ne
veit is közölni kérjük. Ahol helyhiány miatt ez lehetetlen volna, úgy 
a befizetők névsorát levélben kérjük ugyanakkor tudatni. Meg va
gyunk győződve, hogy nem lesz egyetlen magyar tanító sem, aki 
megvonja a tanítói közösségtől a nemes áldozatkészségnek e sze
rény fillérjeit.

A  vitéz tanítók figyelmébe. A  IX. Egyetemes Tanítógyűlés ren
dezőbizottsága kéri mindazokat a vitézzé avatott tanítókat, akik az 
egyetemes gyűlésen részvenni szándékoznak, hogy címüket közöljék 
az Országos Tanítószövetség központi irodájával, Budapest, IV., 
Magyar-utca 38. szám.

Különvonatok. A z  egyik nagyobb vidéki város tanítósága elhatá
rozta, hogy a IX. Egyetemes Tanítógyűlés napjára különvonat be
állítását kéri a Magyar Királyi Államvasutak igazgatóságától. A 
vonat reggel 8 órakor érkezne Budapestre és este 10 óra után in
dulna vissza. Úgy tudjuk, hogy a Magyar Királyi Államvasutak 
300—400 jelentkező esetén nem zárkóznak el a kérelem teljesítése 
elől. Nagyobb vidéki gócpontok tanítóságának figyelmébe ajánljuk 
az ötletet1.

Szállás. A rendezőbizottság kérelemmel fordult a Székesfőváros 
polgármesteréhez, hogy április 15. és 16-ára a fővárosi diákszállókat, 
illetve férőhelyeket bocsássa rendelkezésére. Kérelmünk teljesítése 
esetén 150 kartársat helyezhetünk el.

A  IX. Egyetemes Tanítógyűlés napirendje:
1. Április 15-én d. u. 1/2 1 órakor a Tanítók Ferenc József H ázá

ban levő hősi halált halt tanítók emléktáblájának megkoszorúzása.
2. Április 16-án reggel 8 órától gyülekezés a pesti Vigadóban. 

Belépéskor a tagsági jegy felmutatandó. A  gyűlésre érkezők a ren
dezőbizottság útm utatása alapján helyezkednek el.

3. Április 16-án d. e. i/2 9 órakor báró Eötvös József szobrának 
megkoszorúzása. A bizottság a Vigadóból indul reggel 8 óra 25 kor,

4. Április 16-án d. e. 9 órakor az egyetemes gyűlés megnyitása. 
Tárgysorozat: 1. Himnus. 2. Megnyitó. T artja Rákos István kir. taná ' 
esős, elnök. 3. A közgyűlés hódoló táv ira ta  a kormányzóhoz. A 
miniszterelnök távirati üdvözlése. 4. A  megjelent előkelőségek üdvöz
lése. 5. Megnyilatkozások. 6. Mit tegyünk a népiskola, a népoktatás 
fejlesztése érdekében? Előadó: Ekamp Nándor szfőv. szakfelügyelő- 
igazgató. 7. Mit tegyünk a társadalom  érdeklődésének az iskolaügy 
iránt való fokozása és a nemzeti egység megvalósítása érdekében? 
Előadó: Sugár Béla áll. el. ísk. igazgató-tanító. 8. Mit tegyünk a 
tanító sorsának megjavítása érdekében? Előadó: Ormós Lajos ref.
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ei. esk. igazgató-tanító. 9. Zárszó. T artja  Rákos István kir. tanácsos, 
elnök. 10. Szózat. Minden tételhez csak 5 hozzászólás engedélyez
hető. A hozzászólások ideje legfeljebb 3—3 perc. A hozzászólók a 
kijelölt titkárnál előre jelentkezni tartoznak. A  felszólalók az elő
adói asztalhoz mennek s ott mondják el mondanivalójukat. Ameny- 
nyiben a felszólaló az előadói javaslatot módosítani kívánja, javas
latát, a felszólalással egyidejűleg, írásban is köteles benyújtani. Az 
egyetemes gyűlés határozatait a Tanítószövetség elnöksége hajtja  
végre.

5. Április 16-án déli 1 órakor zárt sorokban felvonulás a Hősök 
Emlékkövéhez.

6. Április 16-án d. u. y2 3 órakor ünnepi ebéd a Tanítók H ázá
ban.

#  %I KÁNTORI ROVAT ||
rc-i m

Rovatvezető: H a m a r  G y u l a  soproni ev. tanítóképző-int. igazgató.

Az ,,Erős vár a mi Istenünk“ egységes szövege és dallama.
A magyarországi evangélikus keresztyén egyetemes egyház 

1934. évi október 26-án Budapesten m egtarto tt rendes közgyűlésé
nek jegyzőkönyvéből idézzük az evangélikus tan ítókat és kán to ro
kat bizonyára nagyon érdeklő 42. határozatot:

,,Az erős vár a mi Istenünk egységes szövegének és dallam á
nak m egállapítására kiküldött bizottság jelenti, hogy . a folyó évi 
március hó 6-án augusztus 31-i határidőre 300 pengő pályadíjjal kiírt 
pályázatra 136 jeligés pályamű érkezett be.

A bizottság, miután tagjai az egyes pályam űveket külön-külön 
is alaposan megvizsgálták, és az általuk jobbaknak íté lteket az együt
tes ülésen közös beható tárgyalás anyagává te tték , úgy találta, hogy 
közülök egy sincs olyan abszolút költői értékű, a zenei követelm é
nyeket is kielégítő, énekelhető fordítás, mely a meglévő és hasz
nált énekkel szemben határozott nyereségnek volna tekintendő. 
Talált azonban négy olyant, és pedig az „A vashegy“, „Isten a mi 
oltalmunk és erősségünk“, „Harci riadó“ és „Ne csüggedj el, kicsiny 
sereg“ jeligéjüeket, amelyek viszonylag értékes alkotások és némi 
átdolgozással, egy-két verssor, esetleg csak egy-egy rosszúl hangzó 
szó kicserélésével erőteljes, énekelhető vers válhatnék belőlük. Ép
pen ezért azt javasolja a bizottság, mondja ki az egyetem es köz
gyűlés, hogy a 300 pengő pályadíjat a pályázók közül egynek sem 
ítéli oda. T artsa ellenben nyitva a pályázatot olyképpen, hogy ha 
későbben adna be valaki a bizottság által abszolút értékűnek ítélt 
pályaművet, a pályadíj az illetőnek kiadható legyen.

Felhatalm azást kér a bizottság arra  is, hogy a bizottság által
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kijelölt egyik bizottsági tag m egbeszélést folytathasson a fenti jel
igéjű pályam unkák szerzőivel és pedig a fentebb m egállapított sor
rendben, hogy m űveiknek a bizottság által kifogásolt egyes helyeit 
kijavítva, adjanak be új pályam unkát, m elyeket a bizottság immár a 
megbeszélést folytató bizottsági tag nélkül az 1935. évi január hó 
folyamán újból megvizsgál abban a reményben, hogy közülük egy
nek a pályadíj kiadható lesz.

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a b izo tt
ságnak a kért felhatalm azást m egadja.“

♦

Luther és a karéneklés.
Luther a többszólamú (polifonikus) m üéneket nagyra becsülte s 

családja körében, valam int gyülekezetének istentiszteleti életében 
szeretettel ápolta. Ekképpen a lutheri templomi zene már nem szo
rítkozott csupán oltári és gyülekezeti énekekre, hanem az evangé
likus istentisztelet sajátosságának megfelelően olyan új zenei műfaj 
fejlődése indult meg, mely idővel semmiféle más zenétől felül nem 
múlt magasságokig tö rt magának utat. W alther Jánosnak, Luther 
barátjának  és zenei tanácsadójának 1524-ben megjelent szerény kar- 
énekeskönyvétől kezdve megindul az a zenei fejlődés és felfelé ível 
Haszler János Leó, valamint Schütz Henrik művein keresztül Bach 
J. S. János Passiójáig.

Luther m ár gyerm ekkorában megismerte a karéneklés m űvé
szetét. Istenadta zenei képességének alapos m űvelésére kiváló al
kalma volt Mansfeldben, M agdeburgban, Eisenachban, ahol psalmu- 
sokat (zsoltárokat), antifcnákat, responszóriákat, himnuszokat és 
szekvenciákat tanult énekelni és énekesdiák (kántáns) korában biz
tos éneklésével, valamint szépen csengő hangjával kitűnt a társai 
közül. Midőn férfikorában m egkezdette az evangélikus istentiszte
let szervezésének nagy munkáját, a katolikus templomi éneklés is
m eretének igen nagy hasznát látta. Luthernek magas tenorhangja 
volt; családjának körében rendezett házi zenélései („Cantorey im 
H ause“) alkalm ával az alt-szólamot énekelte, melyet akkoriban a 
mainál mélyebben vezettek, úgyhogy magas férfíhang is elláthatta. 
Azoknak a házi zenei előadásoknak céljaira szolgált a W alther-féle 
vallásos énekeskönyvecske (,,Geistliches Gesangbüchlein“, W itten
berg, 1524), mely öt szólamkönyvre oszlott, mégpedig a tenor, az 
alt, a basszus, a dískant és a vagans számára. (A vagans vagy quin
tus a 16. század öt- és többszólamú kompozícióban az ötödik szó
lam neve. A vagans a W alther-féle karénekeskönyvecskében a te 
norhoz csatlakozó szólamként jelenik meg. Egyébként a vagans 
(vándorló) szólam vagy második diskant, vagy második alt, tenor, 
illetőleg basszus lehetett.) W alther János az em lített művecskéjét 
Luther közrem űködésével adta ki. 38, leginkább ötszólamú ének
kari le té te t tartalm az, továbbá egy latin himnusz és négy latin pró
zai szöveg énekkari letétjét. Tartalm ánál fogva igazi, egyúttal első 
evangélikus karénekkönyv. Luther a Tenor feliratú füzetbe külön 
előszót is írt, kifejtvén, hogy mi a nézete az evangélium és a mű
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vészét, különösen pedig a zene viszonyáról. Ezt mondja Luther; 
„A zért Írattak  ezek négy hangra, hogy az ifjúságnak, am elyet kü
lönben is a zenében és igazi m űvészetekben kell nevelni, legyen 
valamije, amiből az érzékies szerelmi dalok helyett valami üdvös 
dolgot tanuljon, mégpedig jókedvvel, amint ifjakhoz illik; továbbá 
azért is, mivel én nem vagyok azon a véleményen, hogy az evan
gélium által minden m űvészet földre tapodtatnék  és elpusztulna, mi
ként néhány túlságosan szellemíeskedő állítja. Hanem én minden 
m űvészetet, különösen a zenét szívesen akarom  annak szolgálatá
ban látni, aki adta és te rem te tte .“

Luther különösen nagyra becsülte Senfl Lajos müncheni udvari 
karm estert. Midőn egy alkalommal Senfl szép m otettjeit énekelték 
Luther otthonában, dicsérettel jegyzé meg: „Ilyen m otette t nem tud 
nék írni, ha szétszaggatnám is magamat, amint viszont meg ő nem 
tudna egyetlen zsoltárról sem úgy prédikálni, mint én.“ Luther ide
jében buzgón énekeltek az em berek az otthonaikban többszólamú 
énekeket, miknek k ísére tére felhasználták a lantot. Luther a több
szólamú éneklés varázsát 1538-ban következőképpen jellemezte: 
„Amikor a művészet kicsiszolja és kipallérozza a zenét, m egláthat
juk és megismerhetjük, legalább részben (mert teljességében úgysem 
foghatjuk fel és nem érthetjük meg) Isten tökéletes bölcseségét a 
zenében, mint az ő csudálatos művében, amelyben különösen érde
kes és csudálatos, hogy az egyik egészen egyszerű dallam ot vagy 
(ahogyan a muzsikusok nevezik) tenort énekel, s m ellette három, 
négy vagy öt hang is megszólal, melyek mintegy amaz egészen egy
szerű dallam, vagy tenor körül örvendezve játszadoznak és ugrán
doznak és csudálatram éltó módon és hangzással sokféleképpen dí
szítik és ékesítik azt az egyet és mintegy mennyei körtáncot le jte
nek, nyájasan találkoznak és szívélyes kedvességgel karolják át 
egymást, úgyhogy azoknak, akik ilyesmihez csak kissé is értenek  s 
attól m eghatódnak, nagyon kell csudálkozniok s azt kell hinniök, 
hogy nincs a világon csudálatosabb ilyen sok szólammal feldíszített 
éneknél. A kinek pedig nincs ahhoz kedve s aki azt nem szereti és 
attól a kedves csudaműtől meg nem indul, valóban faragatlan tus- 
kónak kell lennie, aki nem érdemli, hogy ilyen kedves muzsikát, 
hanem inkább rideg, vad szam árordítást vagy kutyaugatást és disz- 
nóröfögést halljon.“

Luther nemcsak az egyházi, hanem a tisztességes világi ének
nek is nagy barátja volt; a népénekek közül egyet-egyet fel is hasz
nált egyházi dallamúl. És Luthernek nem csak az evangélikus tem p
lomi énekkarok szervezése és szerepeltetése terén  van alapvető 
jelentősége, hanem közvetve a polgári énekkarok, önkéntes ének
egyletek keletkezésére és elterjedésére is hatással volt azzal, hogy 
midőn János szász választófejedelem  1530-ban takarékosságból fel
oszlatta torgaui udvari énekkarát, akkor W alther János, ki csak 
Luther közbenjárásával ta rth a tta  meg torgaui kántori állását, pol
gárokból toborzott énekeseket, akik önként és ingyen énekeltek a 
templomban. így azután m ásutt is keletkeztek  polgári énekkarok. 
A polgári énekkarok és énekegyletek szociális jelentősége nem szo
rul bizonyításra. Hamar Gyula.
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Kottamellékleteink.
Az „Evangélikus N épiskola“ f. év januári számának K ántori 

R ovatában m egkezdettük kottam ellékleteink sorozatát. Ezekkel a 
sorozatokkal elsősorban a kisvárosi és falusi gyülekezeteink ének
vezéreinek és orgonásainak m unkáját akarjuk megkönnyíteni. De 
arra  is törekszünk, hogy különféle iskoláinkban is hasznát vehessék 
kottam ellékleteinknek. Helyszűke, illetőleg anyagi fedezet hiánya 
m iatt egy-egy számban csak kisterjedelm ű kottam ellékleteket kö
zölhetünk. Ha kottam ellékleteink megjelenése a jelenlegi kis te r 
jedelem dacára Isten segítségével állandósítható, akkor lassanként 
a sok kicsivel sokat érhetünk el. Kérünk mindenkit, aki a Kántori 
R ovat kottam ellék leteit szívesen fogadja, használja fel közléseinket 
mindnyájunk legjobb szándéka szerint.

M iképpen a múlt számban, azonképpen a jelenlegi számban is 
bem utatunk ú. n, ritm ikus koráit, m indegyiket eredeti alakjában.. 
A  dallamok zenei, ill. énekkari feldolgozását Gárdonyi Zoltán dr. 
soproni evang. tanítóképző-intézeti zenetanár, zeneszerző és zene- 
történész végezte nagy szaktudással és ügyszeretettel.

A ritm ikus koráiról e rovatban más alkalommal lesz még szó. 
Most csak annyit jegyzünk meg, hogy a használatban lévő magyar 
evang, egyházi énekszövegek legnagyabb része a ritmikus korál- 
éneklés szempontjából átdolgozásra szorul.

Jézus, ki bűnös lelkemet. Bűnbánati ének, mely böjti éneknek 
is áldásosán felhasználható s karénekként alkalmas a nagypénteki 
istentiszteletre. Eredeti ném et szövegének szerzője Rist János 
(1607— 1667) wedeli (Holstein) lelkipásztor, rendkívül term ékeny s 
kortársaitó l tűlbecsült dalköltő, 687 vallásos és számos világi köl
tem ény írója. Költem ényeit részben ő maga zenésítette meg, rész
ben zeneileg feldolgozták a köréje csoportosuló zeneszerzők, pl. 
Schop János hamburgi orgonás, kiknek munkássága nagy hatással 
volt a kor zenei ízlésének irányítására, mint ahogy Rist irodalmi 
tevékenysége is nagy hatással volt korának német költészetére. 
Rengeteg költem énye között sok kiváló is található. Vallásos énekei 
közül többet még ma is énekelünk, pl. Jézus, ki bűnös lelkemet, 
Fel, mennyei polgárok, Kelj fel, öltözz fénybe, Ó siralom, Örökké! 
Ó mennydörgő szó. R istnek „Jézus, ki bűnös lelkem et“ kezdetű 
éneke magyar átdolgozását megtaláljuk már az 1743-ban megjelent 
„Új zengedező mennyei k a r“ c. evangélikus magyar énekeskönyvben.

A szóbanforgó ének dallama világi eredetű és szerzője ism eret
len. A dallam az 1662. évi „Praxis P ietatis m elica“ című frankfurti 
vallásos énekeskönyvben „W achet doch, erwacht ihr Schläfer“ kez
detű szöveggel van társítva, azonban már 1663 óta a Rist-féle „Jesu, 
der du meine Seele“ (Jézus, ki bűnös lelkemet) szöveggel társultan 
lett ism eretessé és azon a címen terjedt el mind a mai napig. A dal
lam hangneme: aeol. Szerkezeti képlete: T . 8 : 8 . 7 . 8 . 7 . 8 . 8 . 7 . 7 .  
(vagyis 1— 1 versszakban nyolc trocheusi verssor, s az első sorban 
nyolc, a második sorban hét stb. szótag van). Kezdőhang gyerm ek
karra: d2, vegyeskarra: e2, férfikarra: d 1, gyülekezeti közénekre: c2.

H. Gy.



Széljegyzetek.
Négyszemközt — önmagunkkal.

Hát Testvérek, itt valahol baj van. Az E. N. szerkesztőjének, 
szeretett elnökiünknek elöljáró beszéde rámutat arra, hogy a múlt
ban az iskolák fele sem fizetett elő a mi lapuinkra. Bizony szégyen
kezhetünk eddigi hanyagságunkon és hideg közönyünkön. Sírunk, 
panaszkodunk. Méltányosságot kérünk, . . Van egy szócsövünk, 
amelyen keresztül százak hangjának erősségére növekszik az egye
sek halk sóhajtása . . .  És nem támogattuk . . .  Ki itt a hibás? . . . Mi, 
magunk! Mert sokan talán arra a kényelmes álláspontra helyezked
tek: ,,Kaparja ki más a gesztenyét, elfogyasztani, majd mi is segí
tünk." Hát így nem lehet! —. Nehéz a mi helyzetünk stb., stb., ezt 
már ismeri mindenki. Te a saját erszényedből nem fizethetsz! Sajnos, 
ez méginkább köztudomású. D e . . .  ott van az iskolád! Az köteles 
előfizetni. Csak rajtad áll, hogy azt szorgalmazd.

Testvérek! Igyekezzünk, hogy az a ,,felhő", mely az új útra in
dulásnak hajnalát elhomályosítja, csak hajnali ködpára legyen, mely 
az első napsugárra szertefoszlik. Mert, ha nem? Akkor a közöny és 
a nemtörődömség felhője, a saját nyakunkba fog zuhanni, hogy e l
mosson minden reménységet. Ezt akarod?

Leiektől — Lélekig.
Ismered a csillagnéző, mesemondó magyar pásztor esti tüzet? 

Próbáltál már egy ilyen tűz mellé heveredni? Hallgatni az öreg me
semondó meséjét, amit még az apjától tanult. A z pedig a nagyap
jától. így tovább, v issza. . .  vissza . . .  és elérkezel Árpád honfoglaló 
harcosainak tábortüzéhez. — Egy nép évezredes lelke szól Hozzád a 
pásztortüziek öreg mesélőjén keresztül. Fényt, meleget, erőt lop 
szívedbe a lángok libegő, zenélő nyelve . . .  A  dicső Múlt fényét, me
legét, erejét. . .

Ilyen pásztortüzek gyúlnak ma szerte-szét az apró falusi isko
lákban, amikor ott az ifjúság esténként összejön. Érzed-e, hogy Te 
vagy benne a csillagnéző mesemondó Pásztor! . . . Körülötted az 
ifjúság: az új magyar élet. A  szebb jövő reménységei! . . . Meséd 
nyomán éled a láng. Előbb halk, duruzsoló. Majd felcsap. És élet
kovácsoló tüzében, léleknyitogató melegénél, apró tüzek, szikrák 
pattannak. Új csillagok a sötét, magyar ég boltozatján. .  . Kigyulladt 
tüzed nyomán jönnek, jönnek Hozzád a tűz szerelmesei: az ifjúság. 
A szebb Jövendő reménységei. . .  Árasszon fényt, meleget, erőt a 
Te pásztortűzed!. . .  Ne vörös papírral bevont, hideg üveggömb le
gyen! a fény, mely a hasadékökon kivilágít. Hamis láng. Hideg és 
erőtlen. . .  Melengető szeretetparázs kell, hogy lélekbesütő fénye 
táplálja, ereje növelje a szent hit lángját: a nagy magyar feltáma
dás hitét és erejét. ..

Mily roppant felelősség ma a lelkek tüzét szítani.
Mily boldog érzés Apostolnak lenni!
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Szerkesztői üzenetek.
Kedves Kartársak! Engedjétek meg nekem, hogy mint kiadó, 

pénztáros szólhassak hozzátok. Lapot csak úgy lehet szerkeszteni, 
kiadni, fenntartani, ha van olvasó közönsége, ha támogatják azt szel
lemi és anyagi értékekkel, ha tartalmával, irányával, beosztásával 
mindenki meg van elégedve, ha érkezését türelmetlenül várják, ha 
szeretik és áldozatot is tudnak érte hozni. „Evangélikus Népisko
lánk“ januári és februári számaiból jólesőleg megállapíthattuk, hogy 
magas színvonalú és változatos tartalommal jelent meg, hogy az 
evangélikus tanítóság szellemiekben igen gazdag és ezekben hiányt 
a szerkesztő nem is fog tapasztalni. Afelől nyugodtak lehetünk, hogy 
lapunk színvonala csak emelkedni fog.

Megválasztása után elnökünk minden evangélikus tanítót, kü
lön engem is, megkért, hogy nehéz munkájában támogassam. Meg
ígértem neki. Az „Evangélikus Népiskola" átvételekor levélben kért 
meg, hogy a kiadói tisztséget és az ezzel együttjáró munkálatokat 
és pénzügyek vitelét vállaljam el. Nem akartam, hiszen elég nekem 
a két pénztárosi tisztség ellátása is. No meg, ki szereti a pénztáro
sokat? Hiszen pénzt, pénzt és pénzt kérnek mindig! Vonakodásomra 
azt írta: szüksége van rám és munkámra. így lettem kiadó és har
madik címen is pénztáros. Meg is kezdem ezennel működésem, csak 
aztán ne haragudjatok reám!

Kedves Kartársaim! Nagyon kérlek benneteket, ne csak gazdag 
szellemi tárházatokból adjatok folyóiratunknak, hanem sovány er
szényetekből is juttassatok, hogy a kiadása körül zavarok ne legye
nek. Teljesen pénz nélkül vettük át a lapot, pedig nagyon sok pénz 
kellett a januári és februári szám előállításához, a csekklapok, fő
könyvek beszerzéséhez, címszalagok, névsor rendbehozásához stb. 
Közel 1000— 1000 példányban ment széjjel iskoláinkhoz, kartársaink
hoz. Az iskola a lapot egyetemes egyházunk közgyűlési határozata 
értelmében járatni tartozik. A  beírási pénzekből azért az iskola 
évi vagy félévi előfizetését 10, illetve 5 P-t minél hamarább juttas
sátok el hozzám a januári számban mellékelt csekklapon. Kérjétek 
meg a lelkész és gondnok urakat, hogy a folyósításhoz járuljanak 
hozzá. De minden evangélikus tanító is fizessen elő a körlevélben 
leírt módozatok szerint, mivel sokkal olcsóbb, mint a múltban volt, 
hiszen értékes és gyönyörűen kiállított hangjegymellékletet is adunk 
havonta minden külön ráfizetés nélkül.

Ne küldjétek vissza rideg „nem fogadom el" felírással, inkább 
ajánljátok egymásnak baráti, családi körben, gyűléseinken, levele
zéseinkben. Terjesszük minél szélesebb körben, hiszen a mi lapunk! 
Ne küldjétek vissza! Olvassátok sokan, igen sokan! így tudjuk majd 
olcsóvá tenni. Erre vonatkozólag sok, egészséges tervünk van, me
lyeket legközelebbi választmányi s majdan közgyűlésünkön óhajtunk 
együttesen megvalósítani. Ne küldjétek vissza! Mindenkit meghall
gatunk s az életrevaló eszmét elfogadjuk, bárkitől jöjjön is az! Ne 
küldjétek vissza felbontatlanul, de olvassátok el minden sorát! Csak 
azt ne tegyétek meg, hogy vissza sem külditek, elő sem fizettek rá! 
Nektek ez csak filléres kiadást, egyesületünknek esetleg több száz 
pengős kárt jelenthet. Ezt egy tanító sem akarhatja.

(Folytatás a  S. borítékoldalon.)
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KÖNYVISMERTETÉS

Elismerő szavak a népoktatásügy 
munkásainak érdemeiről.

Mindig érdekelt a társadalom  vélekedése nevelő-oktatói mun
kánk jelentőségéről. Sokszor hallottam  dicsérő szavakat s még sem 
tudtam  megnyugodva fogadni az ilyen bírálatot. Ha érdekelt szülő
től eredtek az elismerő szavak, a hála m egnyilatkozását láttam  
benne. A felsőbbség elism erésében a jóindulatú m éltányolását ta 
láltam  nevelés-oktatásügyi tevékenységünknek, amiben néha csak 
általános, összefogó m éltatása re jle tt a fontos jelentőségű nem zet
építő tevékenységnek. Nem találtam  meg benne a kiválasztó meg
ítélését egyes kiem elkedő m unkaértékeknek. Olvastam egyoldalúan, 
a felületes sajtó m eglátásában olyan szerencsétlen beállítású k riti
káját népoktatásügyi törekvéseinknek és azok gyümölcsének, hogy 
ökölbe szorult tőle a kezem. Szakem berek dicsérete sem elégített 
ki mindig. Sokszor a távoleső célok szolgálatát, az előttünk fekvő 
eszmék istápolása helyett álm okat kergető felfogás tükröződését 
találtam  benne. Term észetesen, még kevésbbé elégített ki a te l
jesen tájékozatlan elemek véleménye, m ert az az előbbivel szemben 
sokszor csak a tömegmunka külső k ere te it látva, nem tudja értéke 
szerint becsülni a részletm unka jelentőségét s a távolabbi célokat.

Nehéz is igazi m eglátásban ítélni olyan munka felett, ami csak 
a távolabbi jövő célját szolgálja, ami csak magvető alapozása a jö
vendő gyümölcsérlelő aratásának. Nehéz is m értékegységet találni 
olyan szerteágazó ténykedés, olyan sokféle jelleg szerint tagozódó 
és helyi viszonyok után igazodó m unkafeladatok és célkitűzések te l
jesítésének lem érésére, amilyen sokféleséget éppen a magyar nép
oktatásügyi viszonyok m utatnak. A városi iskola jelentősége nagy
részben az első négy osztály előkészítő, középiskolára előkészítő 
m űködésében nyeri legnagyobb fontosságát. O tt a felső osztályok 
vezetése egészen sajátos, nehéz feladatot ró a vezetőre. Hiányzik 
az ilyen iskolai oktatásból az az egység, a nevelői eljárásban az az 
egyöntetű célkitűzés, ami a vidék kis falusi iskolájában oly szilárd 
irányt m utat és oly jellegzetesen kirajzolódik. H iába hangsúlyozzuk 
az iskola öncélúságát, mégis elítélő vélem ény vár arra, aki nincs 
tek in tettel a helyi különös viszonyokra, így akár a középiskolával 
való kapcsolatra.
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Egységes képet, igazi á ttek in tést esztendők m unkájának sike
réről akkor nyerhetünk, ha m egtekintünk egy jó tanító munkája nyo
mán kirajzolódott társadalm i képet egy-egy község életében. Meg
látszik ennek nyoma a község lakóinak m agatartásában, gazdasági 
haladásában, közfelfogásában. O tt van a jó példaadás vonzó hatása 
az ifjúság fellépésében, jellemében és lelki életében. Még ha a szak- 
szerűség szempontjából nem is állott valaki a tudás magas fokán, 
akkor is lehete tt jó gyakorlati ember, kitűnő gazda, vagy gyümölcs- 
term elő, akinek útm utatása nyomán új, pezsdülő élet sarjadt el
m aradt falvak világában. Gyümölcs term ett ott, ahol előbb csak 
akácások sorakoztak utcák, u tak  és szántóföldek mesgyéin. H ala
dás, fejlődés bontakozott ki ott, ahol előbb a m aradiság uralta a 
lelkeket. Ilyen munkásság nyomán könnyű m éltatni a sikert, kéz
zelfogható példákon szemlélni a komoly törekvések eredményeit.

Jóleső érzés tö ltö tte  el lelkem et, amikor olyan helyről észlel
hettem  a tanítói munka sikerének m éltatását, amely a b írálat sok
féle követelm ényét magában foglalta. Olyan valaki tö rt pálcát m el
lettünk, aki bizonyos m értékig szakember, m ert a javító nevelés az 
ő egyik fő fegyelmező, illetve gyógyító eszköze. Onnan kaptunk el
ism erést, ahol az élet elesettjeinek sorsában mindennap szem lélhette 
az illető a rossz nevelés romboló hatását, de ugyanakkor a jó ne
velésben találta a leghatásosabb orvosszert az élet elesettjeinek 
lelki gyógyításához. Németh P éter törvényszéki tanácselnök, gyer
mekbíró nyilatkozott egy előkelő társadalm i hetilapnak s többek 
között ezeket m ondotta: ,,Meg kell állapítani, hogy a legjobb iskola 
sem pótolhatja a szülői nevelést. Ezt hangoztatni kell, bár tapasz ta
latom  szerint a magyar iskolák kitűnőek. Vonatkozik ez elsősorban 
a népiskolákra. A budapesti elemi iskolák egyenrangúak a legjobb 
külföldiekkel. És ami a vidéket illeti: sorra jártam  Istentől és em
bertől elhagyott apró tanyai iskolákat és megállapíthatom, hogy a 
gyerm ekek felkészültsége, jelleme, világnézeti és erkölcsi nevelése 
semmi kívánnivalót nem hagy hátra. Tanítóink kitűnőek! És én a 
magyar faj kiválóságának bizonyítékát látom a 8— 10 éves gyerme
kek magas lelki és szellemi színvonalában.“

Súlyos, jelentőséggel bíró szavak. A  gyermekbíró vélem ényét 
tökrözik elénk. Hány esetben láthatta  ő a családi nevelés hiányá
nak szomorú következm ényeit. De ugyanakkor rájött arra, hogy 
milyen óriási fontossága van az iskolai nevelésnek. Még akkor is, 
ha nem is tudja pótolni a családi nevelés hiányait és nem is tud épí
teni ott, ahol rossz az alap, vagy teljesen hiányzik. Nagy a jelentő
sége a tanító nevelő-oktatói tevékenységének. Hiszen ebben nyer 
szakszerű betetőzést mindaz, ami a családi nevelés terén, mint alap
vető  tevékenység, kezdetét vette. Mennyi ferdeséget, egyoldalúsá
got kell kiküszöbölni a helytelen irányban indult családi nevelés 
áldozatainak leikéből! Milyen em berfeletti munka ennek a hiva
tásnak hűséges és sikeres betöltése! Ezt csak az tudja igazán, aki, 
m int a lelkek orvosa, látja a hiányos nevelés, az elhibázott nevelői 
alaptevékenység romboló következm ényeit, amelyek sokszor nem 
az elemiiskolás korban, hanem annak végén, a serdülő kor küszö
bén végzik vészes következm ényű munkájukat.
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Ismeri a budapesti iskolákat és egyenrangúaknak tek in ti Európa 
bárm ely állam ának iskoláival. De ugyanakkor nem az egyoldalú em
ber világszemléletével ítélkezik, hanem összehasonlítást tesz távol
eső kis tanyai és falusi iskolák színvonalával. Az egybevetés ered
ménye kedvező. Itt ,,a gyerm ekek felkészültsége, jelleme, világné
zeti és erkölcsi nevelése semmi kívánnivalót nem hagy maga u tán“. 
A m élyenlátó em ber észrevétele. Nem abszolút értelem ben ítél, ha
nem a relatív  összehasonlítás nyomán jut arra  a felemelő tudatra , 
hogy a maga helyén a távoli kis falu és tanya iskolája is a legtelje
sebben betölti h ivatását, m ert nem csak ism eretet nyújt, hanem vi
lágnézetet, jellembeli é rtékeket term el, helyes erkölcsi felfogást fej
leszt, szóval magas színvonalon áll.

Külön vizsgálódás tárgya lehetne, milyen világfelfogás alakul 
ki a jó iskola munkája nyomán. Különösen tanulságos lenne ez a 
szemlélődés most, amikor az új eszmék világában bizonyos kiválasz
tódás, lehiggadás és értékm érés alakult ki az első idők sok fo rra
dalmi újítása helyett. Sok dicséretet mond ez a nyilatkozat az új 
eszmék érvényesülése mellett. Erkölcsi felfogásról szól, szóval n e
velői munka sikeréről. Ezt a felfogást a mai időkben tú lzottan  hang
súlyozza a neveléstudomány, a modern pedagógia. Ha bennünket, e 
tevékenység m űhelym unkásait sokszor kétségek fognak is el, ez a 
nagyon illetékes helyről jött b írálat megnyugtató lehet reánk. Van 
már eredm énye a nevelés előtérbe állításának. Világnézetet, erköl
csöt, jellemet lát a nyitott szemmel szemlélő, városok és falvak is
koláinak munkája nyomán kialakulni. Pedig ez a siker nagy ered 
mény! Ismeret, tudás elszáll és módosul, kiegészül és megváltozik, 
új elem ekkel pótlódik. Az idő sok mindent átfest, e ltakar és á t
formál. Az erkölcsi jellem, az egészséges világnézet, a tiszta lélek 
gyümölcseként elénk táruló becsületes lelkek jósága, em berséges 
érzése és nemesszívűsége örök érték, soha el nem múló tisztavízű 
forrás, ahonnan egy emberi élet táplálja magát és veszi iránym utató 
eszméit. Ha ezt a szellemi é rték e t meg tud ta valósítani m unkaered
ményei között a ma iskolája, akár városon, akár falun, vagy tanyán 
legyen is az, akkor nincs mit aggódni nevelésoktatásunk irányelvei 
miatt, akkor helyes úton járunk, sokoldalú szellemi képzésünk m el
le tt áldott lélekm entést, jellem képzést végzünk, életszem léletet 
nyújtunk, ami nem halad ferde irányban, hanem  mindig a helyes, 
az igaz ú tra  vezérli a mi neveltjeinket és erősít, táplál nem zeti esz
méket, szilárdítja a társadalm i és nem zeti élet alapjait.

Én hiszem, hogy a nyilatkozó gyermekbíró meggyőződésből és 
helyes megfigyelés alapján beszélt. Fel kell tenni ezt róla, mint 
nagym értékben nevelői tevékenységet is végző igazságügyi funkcio
náriusról. íté letének  biztosnak kell lennie. Nem vezethették  m el
lék tek in tetek , hanem csak a helyzet tiszta m eglátása, megítélése és 
méltányolása. Lássunk e körülm ényben felemelő tudatot, eszményi 
m eglátást. Végezzük m unkánkat e tudatban azzal az elgondolással, 
hogy látszólag sok hiábavaló küzködésünk m ellett mégis van siker, 
van gyümölcs a fán és lesz ara tása  a népoktatásügy m ezejét szántó
vető m unkások sok törődést hozó, fáradságos, de áldásos m unká
jának.
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Veszedelmek a zsinat körül.
Nagy figyelemmel s bizonyos megdöbbenéssel olvastam a ,,Ke- 

resztyén Igazság“ 1934. évi novem ber és decem ber havi számaiban 
a fenti cikket.

Cikkíró lelkész kétségkívül izig-vérig lelkész, aki nagy teológiai 
tudással, még nagyobb harcra készséggel minden eszközt siet meg
ragadni, nehogy az Egyházat valami „idegen elem “ betörése ve
szélybe sodorja.

Fenti cikkel én nem foglalkozhatom teológiai, avagy jogi szem
pontból, m ert nekem  ez nem hivatásom. Én még annak a régi vá
gású evangélikus tanítónem zedéknek vagyok a tagja, akinek a sop
roni tanítóképezdében vezére, ideálja, bálványa Kapí Gyula volt, 
akitől nem hallottuk soha, hogy a lelkésznek, avagy tanítónak az 
Egyházon kívül-belül, felül avagy alúl kell-e lennie, hanem csak azt, 
hogy egy evangélikus tanítónak fel kell venni Krisztus keresztjét, 
vezére ne legyen más, mint az a töviskoronás fő- és legfőbb bírája 
a lelkiism eretében megszólaló Isten szava.

Ezeknek előrebocsátása mellett, a tisztelet és nagyrabecsülés 
kifejezésével állok meg mindazok előtt, akik bizonyos aggodalmakat 
táplálnak lelkűk mélyén az Egyházat illetőleg, de éppen ebből k ir 
folyólag csodálkoznom kell cikkírónak bizonyos fokú tévedésén.

Az evangélikus tanítóságnak ugyanis nincsenek követelései, ha
nem csak kívánságai. Úgy hiszem, e két fogalom között némi kü
lönbség van! Remélem, a kedves cikkíró úr nem tartja Egyházunk 
evangélikus tanítóságát olyan neveletlen társaságnak, aki követel! 
Mi nem követelünk. Mi kérünk.

S ha bizonyos százalékarány kiépítését kérjük, ez nem jelenti az 
Egyháznak azt a „veszedelm ét“, amelytől cikkíró annyira fél.

Óva inti a zsinatot, nehogy megengedje a tanítóságnak, mint 
„idegen elem nek“, mint veszedelm et hordozó osztálynak az Egy
házba való „be tö rését“.

És ha a zsinat nem látná azt a borzasztó veszedelmet, m elyet 
kedves nagytiszteletű uram látnoki szemeivel m ár felfedezett, ha
nem megengedné, hogy a tanítóság magasabb képesítettség*e és az 
Egyházban elvégzett munkája elism eréseképen nagyobb jogkörhöz 
jusson az egyházkorm ányzat terén, talán  még sem vétkeznék az 
Egyház ellen!

Én a nagy veszedelm et nem abban látom, ha két-három  — 
mondjuk osztály —1 kerülne bele az egyházi ügyek intézésébe. Nem. 
A veszedelem  ott van, avagy lenne, ha az egyes tényezők, akár a 
„lelkészi“, akár a „nem lelkész“ elem a saját akara tá t erőszakos 
módon a m ásikra rá akarná kényszeríteni s azzal mint egy fizetett 
alkalm azottal önkényesen rendelkezni akarna. M ert ne felejtsük 
el: gyenge és gyarló ám az ember, bármelyik elemhez tartozzék is!

Á másik veszedelem pedig ott van, ha valaki a lelkészi, vagy 
tanítói állását kenyérkereseti forrásnak tartja  s nem érzi az elhiva
tottságot.

Kedves Nagytiszteletű Uram! Régen elmúlt ám az az idő, mikor
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egy-egy kis faluban a tanítói hivatalt egy-egy jobb, írni-olvasni tudó 
derék iparos lá tta  el, akinek volt még egy másik kiváló tulajdonsága, 
t. í. hangja áthallatszott a szomszéd faluba, a lelkészek pedig akkor 
is  képzett egyének voltak; A kkor érthető  volt, hogy a tanító  sok 
esetben a lelkész utasításainak volt egyszerű végrehajtója.

Ma már van ám tanítóképző is, ahol nevelő-tanítók tanulnak. 
Igaz, hogy a soproni, a ,,m ienk“ rozoga felszereléssel éktelenkedik, 
de a régi, rossz falak között Király, Pálffy, Kapi Gyula szelleme leng. 
S ezek sok-sok kicsi, szunnyadó parazsat lobbantottak  m ár lángra. 
És ezek a magasan lobogó lángok az Egyházat nem elhamvasztani, 
hanem  éltetni akarják.

Ebből a munkából mi evangélikus tanítók a részünket boldog 
örömmel vettük ki a múltban és ki akarjuk venni a jövőben! Itt 
lelkésznek, tanítónak egymás m ellett a helye! Ha eltávolodnak egy
m ástól, ha valami láthatatlan  fal elválasztja őket, akkor fenyegeti 
az Egyházat tényleg veszedelem!

Egyetemes felügyelőnk mondja: ,,Ki kell lépnünk a sok helyt, 
fájdalom, gyéren látogatott templomok szűk falai közül és népmisz- 
sziót kell folytatnunk. Nem szabad tétlenül néznünk, hogy egyetlen 
m agyar evangélikus lélek is elvesszék.“

Mi ez? Egy szózat, egy felhívás! É rtsétek  meg, lelkészek, ta 
nítók, hogy nektek Krisztus országának kiépítésénél egymás m ellett 
van a helyetek! Ne azt keressétek, ami elválaszt, hanem, ami te s t
v éri szeretetben összeköt!

Lelkésznek, tanítónak közös m unkaterve, hogy e mai szétdúlt 
világban a csüggedőkbe, kételkedőkbe hitet, bizalm at öntsenek, 
hogy amikor a sors korbácsa végig suhint rajtunk, am ikor a szen
vedések árja elnyeléssel fenyeget, akkor ne a kétségbeesés karjaiba 
vesse magát az ember, hanem tudjon leomolni Krisztus keresztjéhez 
s abból m erítsen erőt az élet szenvedéseinek elviselésére.

Ebben a krisztusi m unkában — remélem, megengedi, kedves 
cikkíró úr — igenis kell, hogy egymás m ellett álljunk.

Cikkíró állítása szerint a tanítóság célja nem az, hogy az egy
házkorm ányzat terén minél nagyobb jogkörhöz jusson, hanem ez 
csak eszköz a lelkész és tanító közti különbségek m egszüntetésére. 
Ez egy kissé merész állítás.

Nem kívánatos m ederbe terelődne ezen eszmecsere, ha a ta 
nítóság cikkíró m erészröptű elm efuttatásából viszont azt a k övet
kez te tést akarná levonni, hogy a ,,Keresztyén Igazságában  megírt 
cikk igazi célja nem más, mint hogy a tanítóság megmaradjon a le l
kész  alárendelt közegének.

A lelkész és tanító közötti különbségről nem akarok  polem i
zálni, m ert jelen soraim célja nem az. Schwindel nagyon frappáns 
m egállapításait is figyelmen kívül kívánom hagyni, m ert — beism e
rem — nincs nekem teológiai és jogi fegyvertáram , de ha volna, ak 
kor sem venném ki azokat a nyilakat, m elyekkel bárm elyik m unka
társam at megsebezhetném.

Csak azt tudom, hogy 32 évi tanítói működésem, a sors gyak
ran  rám m ért csapásai alatt éreztem  s szilárd h itté bizonyosult ben
nem, hogy szegény protestáns egyházunknak, szétdarabolt drága
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m agyar hazánknak olyan m unkásokra van szüksége, akik nem azt 
nézik, hogy a másik melyik osztályhoz tartozik, mi választja el őket 
jogilag, lényegileg, hanem egy magasabb, mindegyikünk felett álló 
Erő bíztató, bátorító  szava után indulva, mint szolgatársak csak egy 
szebb, egy boldogabb jövőt látnak maguk előtt s e cél elérésében 
nem ism ernek fáradságot, szenvedést, hanem, ha fáj, sajog az élet, 
ha tán csügged a gyengébb, akkor mint testvér áll m ellette a másik.

S ha lelkész és tanító e gondolatban Krisztus keresztjénél ta lá l
koznak, az Ő gyenge palástjába fogózva, testvéri szeretetben össze
forrva, haladnak az egyházépítés nehéz országütján, úgy a célt el
érve: Egyházunk áll mint hatalm as sziklavár.

Ez úton induljunk, kedves, nagytiszteletü Uram!
Alsómesteri. Gaál Sándor, ig.-tanító.

Kepek az iskolából.
Még azt se' tudnám?

Valamelyik éven volt az osztályban egy tanévm eghosszabbítá- 
sos, igen gyengefejű fiúgyerek. Értelmes feleletet abból még kova
kővel sem lehete tt volna kicsiholni. A rról volt híres, hogy mindig 
valami nagy badarságot mondott. Ezért aztán a többiek folyton in
cselkedtek vele és bosszantották. Nem haragudott meg, m ert ahhoz 
sem volt elég „vágott dohánya“. Egyszer mégis m egtörtént, hogy 
„föltolta a szürkéket a dom bra“, m egharagudott.

Történelem  óra volt. Sok kérdés közül egyre sem tudott meg
felelni. Végre aztán azt kérdeztem  tőle:

— No, Jancsi, mondd meg hát azt, ki volt az elő magyar király.
Az én Jancsim  fölállt s csak ennyit mondott:
— Még azt se’ tudnám ? — s ezzel leült.

Hát maga még azt se' tudja?
Feleségem, aki az első osztályt tanítja, mesélte el ezt a kis 

tö rténete t.
Az első nap történt. M ikor a kis apróságokat otthagyták a 

szülőik, beszélgetésbe kezdtünk. Azaz csak én beszéltem, m ert a 
kis apró magyarok konokul hallgattak. Nagy sokára aztán össze
barátkoztunk. A bátrabbak  m ár kérdezni is m ertek. Különösen 
m egbátorodott egyik kis fiú. Több kérdésre adott ta lp raesett fele
lete után m egkérdeztem  tőle:

— Mondd, kis fiam, hogy hívnak téged?
Rámnéz a kis fiú, tágra nyitja édes, szép, nagy szemeit s nagy 

m egbotránkozással ezt mondja:
— H át maga még ezt se’ tudja?!
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Teendőink a társadalom iskolaügy iránt való 
érdeklődésének fokozása érdekében.

(Folytatás és vége.)
A  dal minden tekintetben aranyhid a fásult szívekhez. A gyer

m ekek kétszólamú, de még inkább háromszólamú k ara  valóságos 
angyali zene. (Én megrögzött rablógyilkosokat gyermekkar bájos 
dalaival büntetnék.) Tananyagunk zeneelm életi része mennyi m un
kát, fáradságot okoz nekünk, pedig a siker kellemes érzetének még 
a reménye is bizonytalan e téren. Ám ezzel szemben bárm ely isko
lának barátokat, lelkes híveket szerezi a jól vezetett gyermekkar. 
Most pedig kérdem, (egyes helyeket kivéve,) mit tettünk ez irányban, 
vagy egyáltalán, tettünk e valamit?! A felelettel nem foglalkozom, 
a  teendőket sem sorakoztatom fel, m ert bár könnyű itt a megoldás, 
lehet, hogy egyszerű érvelésem sokak előtt mégis kevésnek bizo
nyulna. — Ámde lássuk tovább! . . .

Az iskolai ünnepélyeket nagyon sok iskolában, de különösen falu
helyen nem telítjük meg azzal a gazdag, színvonalban mindig feljebb 
törekedő tartalommal, hogy azok a község életében sokáig emlege
te tt élményekké váljanak és a hálás közönséget kedves vággyal tö lt
sék el a jövő, legközelebbi ünnepély élvezéséig. Kitűnő alkalom ez, 
hogy népünket becsalogassuk a mi kis uccánkba, ha pedig ez sikerült, 
akkor csak mi rajtunk múlik, hogy híveinket aranyszálakkal oda is 
láncoljuk.

Hasonló célt szolgálnak a tanévvégi tornabemutatók is. Ha 
nyolcvan, száz vagy kétszáz gyermek színes zászlócskákkal, esetleg 
botokkal felszerelve a legegyszerűbb mozdulatokat végzi is, az m ár 
csodaszép látványt nyújt. Változatos játékokkal, apróbb vidám ver
senyekkel nagyon ügyesen kitölthetünk egy délutánt, a közönség 
hálája  pedig itt sem fog elmaradni.

Gazdasági válsággal küzdünk. Vegyük észre az idők intő jelét! 
Kézimunka  órán a gyermek játékos ösztönét, alkotási vágyát kissé 
élénkebb ütemben fejlesszük oda, hogy hasznos, gyakorlati tárgyakat 
készítsen. Kitűnő anyag erre az egyébként értéktelen kukorícaháncs. 
Gyermekeinket Rákoskeresztúron néhány évvel ezelőtt fogtuk erre a 
munkára, azóta az ú. n. ,, szatyor “-ért itt senki idegenbe pénzt nem 
adott, ellenben akadt élelmes tanulónk, aki darabonként pengőjével 
értékesítette ügyes munkáit. Nyári papucs, gyermekszék, pihenőpad 
és sok más háztartási felszerelés minálunk a mostani m unka és volt 
tanítványaink ügyes keze alól kerülnek ki. M ondanom sem kell 
talán, hogy a szülők igen hálásak az ily ok tatásért, ami pedig itt, 
Pest környékén nagyon is figyelemreméltó eredmény.

Megemlítem azt is, hogy az iskola történetének feltárásával, kü
lönösen az idősebb emberek érkedlődését fordíthatjuk felénk nagy 
m értékben, A volt tanítók leszárm azottai legtöbb helyen feltalálha
tok, buzdítsuk őket arra, hogy nagyapjuk vagy dédapjukról nagyí
to tt fényképet ajándékozzanak az iskolának; ezzel nemcsak m ara
dandó emléket állítunk elődeinknek, hanem visszavarázsoljuk a m últ
nak egy-egy darab ját is. Megfigyeltem nálunk, valahányszor dísztér-
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műnkben összejövetel van, egynémely öreg bácsika ra jtafelejti tekin
tetét volt tanítója képén, elmereng a múltakon s én biztosan tudom,, 
hogy az a néhány perc, míg gondolatát végigfuttatja a régmúlt gyer
mekkor boldog tájain, az öreg szívbe feledhetetlen nyomokat vés, a  
ma iskoláját pedig éppen ezért áldó szeretetébe fogadja.

Amit eddig elmondtam, az mind egy-egy láncszeme a tervszerű 
munkának, mellyel a társadalom  érdeklődését az iskola felé fordít
hatjuk. Azonban még ez sem minden. Gondot kell fordítanunk a 
jövő társadalom  kialakulására is, kövessünk el mindent, hogy a 
szárnyukra bocsátott tanulóinkat az iskola érdekkörébe kapcsoljuk 
és ott megtartsuk.

Ismeretes, hogy hazánkban minden néven nevezhető egyesület 
— bár alapszabályainak jóváhagyó záradékán alig száradt meg még 
a tinta — szép, hímzett zászlót szerez magának. Ugyanezt teszi min
den középiskola. Ezzel szemben alig egynéhány elemi iskolánk van 
(ha van!!), mely ezzel dicsekedhetnék. Pedig éppen ma, a hősi esz
mény, a fájó hazaszeretet, a feltámadásba vetett hit megtartó, éltet 
jelentő eszméinek kialakulása idején ezt nélkülöznünk nem lehet. Az 
iskola díszzászlója! Ugy-e, még gondolatnak is felemelő ez! Jelentő
sége beláthatatlan. A zászló őre a mindenkori hatodik osztály, ez 
mindenkor ügyel a gondosan megalkotott szabályok betartására, 
(őrséget állít, kivonuláson élt alkot, stb.) M aradandó hatás az év
záró ünnepélyen érhető el. A hatodik osztály itt megható módon 
adhatja  át a zászlót az ötödik osztálynak, fogadalmat tesz, hogy 
nemzeti álmaink megvalósulása, a nagy feltámadás idején, hála
imára e zászló a la tt gyűlik egybe. Az eskűszerű fogadalmat az iskola 
arany könyv ében (van-e iskoláinkban ilyen?) minden tanuló saját
k e z ű ig  aláírja. Hiszem, hogy ezt az aláírást m ajdan az őszhajú ag
gastyánok is könnybelábadó szemmel fogják nézegetni. Ne mondja 
azt nekem senki, hogy szegények vagyunk, nincs erre fedezet. Nem 
kell ehhez semmi egyéb, mint fanatikus, minden akadályt legázoló 
hit és akarat! (Rákoskeresztúron a gyermekek filléreiből és az is
kolai színpad jövedelméből még arra  is telik, hogy az iskola ifjúsága 
a hála és szeretet jeléül az egyházat díszes aranykönyvvel ajándé
kozza meg. Pedig mi éktelenül szegény község vagyunk.)

Az iskolai Vöröskereszt, a cserkészet, a jótékonykodás kifej
lesztése, tanévvégi rajz- és kézimunka-kiállítások rendezése, szintén 
hatalmas eszközök az em lített cél elérésében, de ezek részben a vá
rosi iskolák munkakörébe tartoznak. Tévedések elkerülése végett 
hangoztatom, hogy az elsorolt lehetőségeket kitartó munkával kell 
sorra vennünk, úgy, amint megvalósításukra alkalom adódik, az ú j
szerűség és a változatosság fél sikert jelent.

A következőkben lehetne talán foglalkoznunk e tétel tárgyalását 
illetően a mindennapi tanítás és a tanítási anyagunk szempontjából 
is, erre azonban én nem merek vállalkozni, csupán irányító gondola
tomat közlöm, ilyesformán: Valósítsuk meg teljes egészében, feltét
lenül és rideg következetességgel a helyi tanmenet eszméjét s ezzel 
a gyakorlatiasság célravezető elvét!

Amint előre jeleztem, nem szándékozom e tételt teljesen kime
ríteni, azonban ennek fenntartásával is említést kell tennem még va



73

lamiről. Tagadhatatlan igazság, hogy érdeklődést csak az érdemel és 
az tud kelteni, aki és ami a mindennapi szürkeségből kiemelkedik és 
a kiváltságra rá  is szolgál. Említenem kell tehát e helyen a tanító 
egyénisége és a társadalom ban betöltött, szinte hivatásszerű küldeté
sének kérdését. Csodálatos, hogyha a falu boldogulásáról, jólétének 
emeléséről, általában a magyar feltámadásról elmélkedik egy-egy 
közéleti kiválóságunk — mint legutóbb is dr. Preszly Elemér, Pest 
vármegye főispánja a rádióban —, bárm erre keresse is a kibonta
kozás biztos útjait, a lelkészt, jegyzőt, orvost csak megemlíti, de 
hosszan elidőzik a magyar tanító személyénél és a végén — mit 
tehet egyebet —■ őszintén, melegen megrázza annak kezét.

A  magyar tanítóban összpontosult erő és érték mégsem világol 
úgy, mint ahogy kellene. Én azt hiszem, hogy lelkesedésünk láng
jánál, odaadó készségünkben nagyon sokszor — egyéniségünk ki
alakulása, értékünk elismerése rovására — mások szekere elé fogtak 
bennünket. Szerénységünkben nem gondoltunk arra, hogy a kapott 
elismerés legtöbbször atyai vállveregetés volt, Ha tévednék ebben, 
akkor talán nem lenne mindenfelé oly nagy azi ellenhatás, valahány
szor a tanító tekintélyének és súlyának biztosításáért szót emel, 
bárha ezzel is az iskolaügynek akar szolgálni. Vitán felül áll, hogy 
az iskolaügyet a társadalom  érdeklődésének körébe igazán és m a
radék nélkül csak a tanító viheti be, az a tanító, aki nemzeti esz
ményként áll zúgó viharokban, de mindenkinek szeretete és megbe
csülése övezi akkor is, amikor a becsülettel végzett nagy munka gyü
mölcsét valamelyest ő maga is akarja  élvezni.

Bármily körülmények között is meg kell értetnünk ezért egye
sekkel, hogy a m agyar tanító mindenkitől elismert tekintélye nemzeti 
érdek. A  haza kincse, virága van a  tanító kezére bízva, pedig éppen 
a  gyermek az, aki méltó férfiaknak szívesen hisz, őket lelkesedéssel 
követi, de sziánalmas figuráknak feltüntetett alakok szavára nem 
hajlik, még akkor sem, ha egynémely magyar filmgyártó szellem
óriás árta tlan  viccnek gondolja a tanító személyének lépten-nyomon 
való ízléstelen kigúnyolását. Ez a dolog lényege, de ennek egyéb 
következményei is vannak. Az a közönség, aki estéken á t kacagni 
kényszerül a mozivásznon esetlenül .bukdácsoló falusi tanítón, bajo
san fogja őt komolyan venni az élet ham isítatlan porondján is. Az 
ilyen „árta tlan“ merényletek hosszú sora te tte  azt, hogy a közvéle
mény sok esetben m a is kételkedik abban, hogy a tanító felelősség- 
teljes állást betöltő, komoly tisztviselő.

Figyelmébe ajánlom  ezeket a IX. Egyetemes Tanítógyűlésnek s 
ha tiltakozó szavunkat ez irányban is felemeljük, egészen bizonyos, 
hogy a kultuszminiszter úr őnagyméltósága hasonló tám adások ellen 
a  jövőben meg fog védeni.

Mondanivalóimat ezzel befejeztem. Amit írtami, jó szívvel te t
tem s ha nagygyűlésünk anyagához csak egy téglát is sikerült ad 
nom, nem fáradtam  hiába!

Rákoskeresztúr, 1935 január 15.
v. Szügyi Károly.
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A szünidei testnevelési tanfolyam,
írta : Halmai (Jaeger) Olivér, kántortanító .

M élyen tisztelt hallgatóim! Kedves kartársak! Amikor ez 
év júliusában m egérkezett hozzám Grieszhaber igazgató úr levelező
lapja, melynek soraiban felkért arra, hogy az eljövendő, azaz ezen 
a mostani kerületi gyűlésünkön előadást tartsak , rögtön határoztam.. 
Válaszom at azonnal el is küldtem  s megjelöltem előadásom tárgyát, 
melyet a gyűlésünk műsorán jelzett előadásom címe magában foglal.

M ielőtt ígért kötelességem nek eleget tennék, megjegyzem, hogy 
én m ár azzal a célzattal utaztam  el a szünidei testnevelési tan 
folyamra, hogy arról vagy cikket írok az Evangélikus Népiskolában, 
vagy pedig alkalom adtán élő szóval közlöm az ott szerzendő 
tapasztalataim at. A  Néptanítók Lapja május hó 1-ei és május 
hó 15-iki számában, a hivatalos részben közölte a vallás- és 
közoktatásügyi m iniszternek a testnevelési továbbképző tan 
folyamra vonatkozó rendeletét. A kétszeri felhívásnak ered
ménye az volt, hogy kb. 35—36 népiskolai tanerő vett részt 
a nyári továbbképzésen. Ezzel szemben a tanárok és tanárnők 
együttesen 74— 75-en voltak jelen. Az én kartársaim  legnagyobb
részt önköltségen vettek  részt. Én is önköltségen mentem a tan 
folyamra. S habár 75 P húsz napra részünkről, tanítók részéről, 
nagy kiadásszám ba megy, mégsem sajnáltuk ezt az áldozatot, külö
nösen pedig akkor nem, mikor a tanfolyam befejezésekor azt vettük 
észre, hogy testileg-lelkileg gyarapodva térünk haza szeretteinkhez.

M ennyiben gyarapodtunk testiekben és lelkiekben? A rövid 
válasz az, hogy végighallgattuk az elméleti előadásokat meg rész
ben elvégeztük a tanfolyam gyakorlati óráit s mikor fáradtaknak 
éreztük magunkat, akkor mint szemlélők élveztük a gyakorlatozok, 
tornászok, táncolok, sportolók munkáját. Ez az élvezet társult egy 
kis szellemi munkával, t. i. az előadók módszeres eljárásának egyes 
m ozzanatait le is jegyeztük.

Csakhogy ez a válasz túlzottan rövid nekünk tanítóknak. Az 
ügybuzgó tanító többet akar tudni. Mennyi volt az óraszám? Hány 
elméleti volt ebből? M elyek voltak a legkedvesebb s legélvezete
sebb órák? Kinek volt a legjobb módszere? Milyen volt az ellátás 
és elszállásolás? Mi válto tta ki a legnagyobb tetszést s megelége
dést a résztvevőkben? stb., stb. kérdés m erülhet fel. És — ezekre 
is spártaiasan lehetne válaszolni.

Én azonban a bennünket leginkább érdeklő dolgok, tárgyak be
szám olásakor félreteszem  a spártaiasságot s inkább bővebben b e
szélvén a tapasztaltakról, egy kis hátizsákot szeretnék m egtölteni 
— különösen a hozzám hasonló korú kartá rsak  szám ára — oly fa
latokkal, melyek esetleg a jelen tanév végéig hetenként vagy hóna
ponként egyszer-kétszer a testnevelési órák előtt finom csemege
ként elővehetők, elrendezhetők s az óratervekbe beleszőve a gyer
m ekeknek feltálalhatok lesznek.

Kezdem tehát előadásom kapcsán az új anyag átnyujtását, a 
tapasztaltakról, tanultakról való beszámolót.
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A beköszöntőt Szukováthy Imre dr., a Főiskola igazgatója mon
dotta, Ennek rövid kivonata a következőkben foglalható össze. E 
tanfolyamok — m ondotta az igazgató — mindig közkedveltek, kel
lem esek voltak, Közvetlenül arra  vannak hivatva, vagyis közvetlen 
céljuk, hogy a tanítók és testnevelő tanárok (beleértve m indkét ne
met) pótlást kapjanak a testnevelés gyakorlati és elm életi részéből. 
A tanfolyam tárgyainak száma csekély, de ez így a célból van ren 
dezve, hogy az előadók és a hallgatók minél alaposabb m unkát vé
gezhessenek. M indam ellett nem kötelező a gyakorlati órákon való 
tevőleges részvétel, ha valaki rosszul érzi magát vagy fáradt. A 
kifüggesztett órarenden szereplő ,,szabad gyakorlás“-i órák a gye
pes pályákon vagy a tornaterm ekben lebonyolíthatók; ez alkalm ak
kor a tanársegédek kész segítségükre lesznek a hallgatóknak. A 
szünnapok, vasár- és ünnepnapok idejének hasznos és kellem es el
töltése céljából a Főiskola igazgatója gondoskodik arról, hogy a 
hallgatók bárm elyik nagyobb sportbeli látványosságot m érsékelt 
áron m egtekinthessék. Közörvendezés közepette adta tud tunkra 
Szukováthy dr. azt, hogy m egtekinthetjük mindennap öten-hatan a 
reggeli torna rádiós leadását. (Ez csak annyi fáradságot igényelt, 
hogy a többinél valam ivel előbb kelt az, aki kiváncsi volt a rádiós 
tornára.) Én kétszer is m egtekintettem  a leadást. A tanfolyam m a
gasabb fokú célkitűzéseinek ism ertetésével zárta beköszöntőjét a 
Főiskola nagynevű igazgatója; a „Hiszek egy“ elmondásával pedig 
m egnyitottnak nyilvánítta to tt a tanfolyam.

Persze a legelső mozzanat ezután az volt, hogy mindenki az 
órarendet ostromolta. H atan-nyolcan egyszerre jegyezték az első 
napi programmot. Én egy külön szabad d é lu tán t szántam  íarra, 
hogy az egész órarendet lejegyezhessem. Sikerült is. S most el
hoztam  magammal, hogy önök is elolvashassák, mindazok, akik talán  
még nem voltak ezen a tanfolyamon s e m iatt érdekli őket a tan 
folyam munkarendje, meg hogy elolvashassák azok is, akik te rv b e
vették , hogy azon az elkövetkezendő nyáron Isten segedelmével 
résztvesznek. ígv legalább nagyobb tájékozottsággal rendelkezhet
nek majd az utóbbiak a tanfolyamon való részvételük előtt s h i
szem, hogy ha majd most a továbbiakban bővebben beszám olok él
ményeimről, a legnagyobb kedvvel keresik fel a közeli jövőben a 
kedves Főiskolát.

Talán még be sem fejezték egyesek az első napi elfoglaltságunk 
lejegyzését, máris megszólalt az önműködő villanycsengő. Jávor 
Albert, a pedagógia tanárának  vezetése a la tt a Főiskola m egtekin
tésére indultunk. Úgyszólván minden zeget-zúgot bejártunk. Szinte 
elmélázva néztük a férfi és a különösképen gazdagon berendezett 
női internátus közti parkrészle t főútjától jobbra, ill. balra  egyenlő 
távolságra felállított szobrokat: Kinizsit és Toldit. A női in ternátus 
nagyszerű berendezése, a fürdők, m elyeknek jó meleg vízét naponta 
k étsze r is élvezhettük, az előadóterem  nemes egyszerűsége, a Fő
iskola fogadószobája, kicsiny, de csodálatosan érdekes múzeuma, 
orvosi rendelője, Röntgen- és filmterme, T. F.- és S. C.-terme, cser
készotthona, férfi társalgója, meg az igen Ízlésesen magyaros min
tájú  bú torzattal berendezett női társalgója, a főépület mögött el-
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helyezett néhai gróf Klebelsberg Kunó dr. érc m ellszobra s a  
külföldi módon elegánsan kezelt pályák üdesége oly em lékképekf, 
m elyeket felidézvén, arra  kényszerül a Főiskola egykori látogatója, 
hogy szeretettel gondoljon erre  a nemes intézményre.

Ezután elm életi óránk volt. A  testnevelés szervezetét ism er
te tte  az igazgató úr, E tém a teljes egészében ism ert előttünk. A n
nál inkább kevésbbé ism ert — gondolom — a sportegészségtan. Ezt 
is ő adta elő. Csak egy-két részletet említek ebből az anyagból. 
Sokat foglalkozott az előadó igazgató a szívre gyakorolt hatások
kal, még pedig azokkal a hatásokkal, m elyeket a sportolás fejt ki. 
Szerinte a sportolás még csak a 18 évesekkel kezdendő meg. A  
szervezet, minden izommunkára reagálván, egy-egy erősebb moz
gásra nagyobb lesz a vérömlés. Két percnyi gyors mozgás után k i
fejlődik az érverés gyorsulása, amivel együtt a szívverés is gyorsul, 
így a 400, 800 m-es stb. távú futásnál legnagyobb a gyorsulás. A 
pulzus 20 m ásodpercnyi futás után 108-, 1 percnyi után 120-, l 1/^ 
percnyi után 150-, 2 percnyi után 204 ütést ér el (egy-egy perc 
alatt) s így tovább. Mivel minden em ber s így minden atléta szíve 
egymásétól különbözik, azért igen fontos a többszörös orvosi vizs
gálat a teljesítés előtt, meg az után is. így megmérik pl. azt, hogy 
milyen hatással van az erőlködés a szívre. Ez a hatás az olimpiai 
bajnokoknál elenyészően csekély. A szív funkcionális vizsgálata 
megmondja azután azt is, hogy a jó szív a munka nagyságának meg
felelően nem kapkodva, hanem nyugodtan végzi munkáját. A szív 
nyugalmi állapotát helyreállító fürdőről is mondok egy-két szót. 
Szukováthy Imre egészségügyi főtanácsos, a Testnevelési Főiskola 
igazgatója azt mondta, hogy a sportolás után a langyos fürdőt kell 
alkalmaznunk. A víz hőfoka 20 foknál kezdődhetik s fokozható 
40—45 fokig. Ez a fürdő zuhanyfürdő alakjában a legajánlatosabb. 
H atására a bőrnyílások kitágulnak s a szív munkája megkönnyeb
bül.

Mi tanítók iskoláinkban ugyan nem rendelkezünk fürdő
berendezéssel; de legalább figyeljük meg tanítványainkat a test- 
nevelési órák után. Ha valam elyik tanítványunkon erős szívdobo
gást észlelünk, vagy pedig azt, hogy egyesek szédülnek, elsápadnak 
(mert kevés az artériás erekben a vér), vagy mivel a vénákban 
visszam aradt vér folytán a tanítványok egypéhányának arcszíne 
cianotikus, kékes elváltozást mutat, akkor ezeknek láttán  azonnal 
küldjük őket, az elváltozást szenvedők mindegyikét orvoshoz.

(Folytatása következik.)

(Egy ifjú oskolamester naplójából.)
Isten kertjének kertészei! Testvérek! Kiknek lelkét a gondok és 

bajok felhői megülik. Ti jó tanítók, kiknek m unkáját oly kevesen 
értik és oly kevésre becsülik! Tövises utatokra hintsen biztató sugárt 
a nagy M ester: az Úr Jézus Krisztus, ő  így szólt: Boldogok, akik tű r
nek, mert ők megvigasztaltatnak.
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A gyakorlati munka műhelytitkai.
Kaptam alábbi sorokat:
„Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr! Nemrégiben olvashattuk a lapok

ban az egyik bíróságnak ítéletét, mellyel egy tanítót ítél el súlyos testi 
sértésért, mivel egy gyermeket megvert. A  bíróság az ítélet végrehaj
tásá t próbaidőre felfüggesztette.

Egy pillanatig sem vonom kétségbe a független m agyar bíróság 
ítéletének jogosságát, sőt bizonyos, jóindulatú megértését és méltá
nyosságát látom az ítélet felfüggesztésében.

Teljes mértékben osztom azon álláspontot, hogy a brutalitások 
kora letűnt, hogy a testi fenyítés kora a modern nevelésből már ki
vonult. Mégis tanácstalan vagyok egy esetben. Van u. i. egy rakon
cátlan nebulóm, akivel nem bírok. Leginkább azért nem, m ert az apja 
is személyes ellenségem, aki a szülői házban nem hall egyebet, mint 
lekicsinylésemet, gyaláztatásomat. Szinte látom, hogy a fiú kihívó 
magaviseletével arra  törekszik, hogy felingereljen és kinádrudaljam , 
hogy aztán apja kapva az alkalmon, bíróság elé állíthasson testi sér
tés címén. A gyerek úton-útfélen társait is állandóan ellenem lázítja, 
tekintélyemet aláássa annyira, hogy már kész pokol az életem e miatt 
a kis haszontalan lurkó miatt. Neki minden szabad, ami a tanítás alatt 
fegyelembontó, ö  az úr a tanterem ben akkor, ha bent vagyok, akkor 
is, ha kínt vagyok. Ha rendre utasítom, ha utána megyek fenyegető 
fellépéssel, elfut előlem, megkerülné százszor a tanterm et, míg végre 
hosszú orrot mutatva, hazaszökik nagy lármával, felbőszíti szüleit, 
akik nagy garral jönnek patáliát csapni. Szülei éppen elkényeztetett, 
degenerált gyermekük miatt lettek ellenségeimmé.

Kérem e téren tapasztalt kartársaim at, adjanak tanácsot, hogy 
mitévő legyek e gyermekkel. A djanak neveléstudományi, akár jogi 
útbaigazítást tennivalóimra.

Kiváló tisztelettel: 
A láírás."

E közérdekű kérdést megvitatás céljából közreadom. Valóban 
korszerű kérdés, melynek megvitatása hasznos lehet nevelésügyünkre. 
Szóljatok hát hozzá minél szélesebb körben, de lehetőleg tömör, frap
páns, a felesleges szószaporítástól mentes, tapasztalati hozzászólá
sokban. — Szerk.

Korkép.
Ebben az évtizedben történt. Tanítóválasztás volt az egyik köz

ségben. A bemutatkozásra meghívottak közül a leggyengébben sze
replőt választották  meg. Pedig se orgonálni, se énekelni, de még ol
vasni se tudott. A választás után az egyik jelöltet megszólította egy 
asszony:

— Tanító úr, maga tudott ám a legszebben, de most mi, asszo
nyok választottunk. Csak legalább tíz esztendővel lenne fiatalabb és 
ne lenne házasember, de így vénellettük.

—' Útálatosak maguk, de hiszen az a másik is sokkal szebben,
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jobban szerepelt, mint akit megválasztottak, hát az ellen mi kifogá
suk volt?

— Vékonydongájú gyerek az kérem, vékony nyaka, keze, lába .. .
És ez itt történt Csonka-Magyarországon, Gomora községben. 

Még csak az a csoda, hogy nem hull a kénköves tűz az égből reá ja.
Yos.

Az új szellem, — mely kedves lapunkban mind gyakrabban fel
csillan — úgylátszik, sokaknak felrázza szunnyadó lelkiismeretét s ez 
a legerősebb bizonyság, hogy lapunknak fejlődni, élni kell, mert ok
tat, nevel, buzdít, jövőt ígér és mutat! Testvérek! Félre az álszemé
remmel! Legyünk őszinték egymáshoz, önmagunkhoz, mert ez az az 
út, melyen egy szent közösségben találkozunk, melyből áldás fakad 
munkákra.

Ennek az őszinteségnek a Végén vár bennünket a megelégedett 
lélek boldog nyugalma, a szebb jövő egyház és nemzet számára s 
végül az, akitől vettük a küldetést, kinek nevében hordozzuk a ke
resztet: Krisztus.

Szerkesztőnk lapunk 2. számában helyet adott egy olyan rovat
nak, amelyet kimeríteni sohasem lehet. Felszólítja a gyakorlati peda
gógia mestereit, hogy a fenti rovat kérdéseit okulásunkra dolgoz
zák fel.

Nem tartok jusst a kitüntető címre, de örömmel ragadom meg az 
alkalmat, hogy a felvetett kérdésekre pár sorban válaszoljak s bol
dog lennék, ha ambiciózus, ifjú tanítótestvéremnek segítségére lehet
nék munkájában. Nem tudom, ki az a tanítótestvérem, fiú-e, leány-e, 
de szeretném lelkemre ölelni (no, nem kell félreérteni!), mert az az 
őszinte beismerés a legjobb biztosíték arra, hogy törekvő ember, aki
ből idővel a legjobb tanító lehet. Neki a tanítói munka nem kenyér- 
kereset, hanem szent hivatás, melyben a tanítónak önmagát kell 
megemészteni, elégettetni.

Bizony, osztatlan iskola 95 tanulóval olyan munkát ad, melyet a 
szoba pedagógusok még elképzelni is bajosan tudnak!

Nem akarok arról az állapotról beszélni, mely szerint 95 gyer
mek osztatlan iskolában egy tanító vezetése alatt van. Pedig de toll
hegyre kívánkozik! Az én kedves tanítótestvérem  nem tud jó ered
ményt elérni sem félórás, sem órás beosztással s kérdi: hogyan volna 
ez lehetséges? Nehéz kérdés, de megkísérlem! 32 év óta működöm 
osztatlan iskolánál s volt időm, alkalmam e téren  bizonyos gyakor
latot szerezni.

Legjobb volna, ha tantárgyakként kezelnők a kérdést. A népisko
lának legfontosabb tárgyai: az olvasás, írás, számolás.

Általános m iheztartásképen ajánlom, hogy „lassan járj, tovább 
érsz.“ A  mai rendkívül sok olvasás-írás tanítási módszerek előnyei, 
hogy karácsonyra már el lehet végezni az írás-olvasást az első osz
tályban. Igaz, de hogyan?! Úgy, hogy a gyermek ír, de írása inkább 
fürge leghornkapargálás, mint egyéb.

Egy teljesen osztott iskolában napi egy egész órán át, esetleg 
tovább is foglalkozik a tanító kis nebulóival, de osztatlan iskolában 
nem jut írás-olvasásra napi 20—25 percnél több. Ha valahol szüksé
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ges a takarékosság és ügyes munkabeosztás, úgy az osztatlan iskola 
az, amely próbára teszi a tanítónak ebbeli készségét.

Soha ne akarjunk kérkedni azzal, hogy már mindent elvégeztem. 
Én a kis első osztályos nebulóimat a következőképen tanítom meg 
ími-olvasni:

Tanév elején mesélek, megismerik meséből a hangokat s ugyan
akkor a nyomtatott betűket, Rajzolgatunk különböző vonalakat, 
melyek a betűk későbbi írásához szükségesek. Mikor minden nyom
tatott betűt ismernek, nyom tatott fali olvasótáblán olvasnak, a nyom
tato tt betűket rajzolják is, akkor rátérek az írott betűalakok leveze
tésére az ismert nyomtatott alakból. Az összekapcsolásnál nem hasz
nálom a horogvonás stb. kifejezéseket, hanem kihívom nebulóimat 
a padok elé, összefogódznak ,si játszunk- egynéhány pillanatig. No, 
most összefogódznak a betűk is, de nincs kezük! ( A  nyom tatottak
nak egynek sincs: n.) Hát készítsünk nekik. Jó lesz? Nagy az öröm 
izraelben, s mikor egy-két nyomtatott betűnek készítettünk együt
tesen kezeket, már össze is tudnak fogódzni s boldogan kezdődik az 
olvasás, (n, e stb.) Négy-öt betű után a gyermekek maguk találják  
ki az összekapcsolás m ódját s annyira szeretnek olvasni, hogy mint 
a napokban hallottam egy VI. o. tanulómtól: kis húga lefekvéskor is 
vinni akarja könyvét az ágyba is.

Mindig megkívánom, hogy mindenki olvasson. (Ettől eltiltani is 
nehéz volna.) Ha egy hangosan olvas, a többi halkan kíséri s ha 
esetleg hibásan olvas valamit, a többi figyelmezteti: „nem jó". így 
sohsem kell senkinek se külön-külön mutatni, hogy hol olvasunk. 
Csak így lehetséges 20—25 perc a la tt olvasni, értelmezni. Láttam  is
kolát, ahol a tanító gyermektől gyermekhez szalad s mutatja, hol kell 
olvasni. Ezt a gyermek úgy megszokta, hogy oda sem figyelt. M ajd 
m egm utatja a tanító bácsi! Rengeteg időpazarlás! S eredmény? 
Legtöbbször minimális.

M ikor 2—3 betű t tudnak m ár összeírni, minden órán írunk —■ 
ha csak 2—3 szót is — diktálás után.

Sohase adok fel sokat írni, de következetesen  megkívánom, hogy 
szép legyen. Mindig meg kell nézni az írást, m ert ha csak egyszer 
is elmarad, a kis bölcs azonnal észreveszi s felületessé lesz.

Karácsonykor nálam még sohasem végeztük el a kis betűket, de 
szeptemberben sohasem volt rá  eset, hogy valamelyik II. osztályos 
ne ismerte volna valamennyi betűt.

Az egyes szavak értelmezése osztatlan iskolában sok munkát ad, 
mert a falusi gyermek irodalmi szókincse nagyon kevés. A szók ér
telmezésénél a II. o. tanulóim is figyelnek, tehát: felületes ismeretük 
szilárdul s ugyanakkor az értelm ezett szókból ők alkotnak m ondato
kat s írják is azonnal. Megtörténik, hogy egy-egy kifejezésnél nem
csak az L, II., hanem még a magasabb osztályok is abbahagyják fog
lalkozásukat, m ert a tárgyalandó dolog ezért bő kárpótlással fizet.

Az osztatlan iskolában nem jut sok idő az olvasásra, tárgyalásra, 
azért a fentebb vázoltak figyelembevétele m ellett nagyon ajánlatos, 
hogy a felsőbb osztályosok egy füzetbe ki jegyezzék az előttük isme
retlen fogalmakat s azokat m egmagyaráztatják azokkal, akik azt is-
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merik- Ezzel beszédbeli készségük nagyon fejlődik- Ha a gyermek 
értelmezése nem helyes, természetesen megmagyarázzuk mi.

Még nagyon sokat szeretnék elmondani az én kedves törekvő 
tanítótestvéremnek, de látom, mint ráncolja össze homlokát a mi 
kedves szerkesztőnk; szerencse, hogy messze van tőlem Körmend s 
e papiros céltáblája nem én, hanem a papírkosár lesz. Ha azonban 
kedves szerkesztőnk meg tudja bocsátani itt elkövetett bűnömet, úgy 
szívesen mondanék még egy-két úgynevezett fogást, melyre 32 év 
nyomorúsága tanított. Az az ambícióval teli tanító pedig, aki nincs 
megelégedve a munkájával, bizonyosan meg fogja tudni találni a 
helyes ú ta t s tud nevelni egyháznak, hazának áldozni kész polgáro
kat. Segítse hozzá a magyarok Istene!

Alsómesteri. Gaál Sándor, ig. tanító.

Válasz fiatal kérdező kartársaímnak.
Néhány hónapja, hogy végig forgattam  ezen kedves lapunknak 

legelső évfolyamait. Több helyen szemembe ötlött egy-egy ilyen
féle kérdés, mint am ilyenre most válaszolni szeretnék. Ezt azért 
említem meg, m ert örömmel üdvözlöm az ilyen kérdések felvetését, 
részint, m ert látom, hogy fiatal testvéreink között sok a törekvő, 
kereső lélek, részint, m ert az ilyen felvetett kérdésekre beérkező 
válaszokból mi öregek is tanulhatunk.

K erek 30 éve dolgozom osztatlan iskolában s dacára, hogy 
nem érzem és nem tartom  m agamat s mások sem tartanak  ,,a gya
korlati pedagógia m esterének“, hanem ezen hosszú idő a la tt na
gyon is sokszor éreztem  sok-sok fogyatkozásomat, annyit mégis m e
rek  állítani, hogy ennek az iskolatípusnak ismerem minden nehéz
ségét, különösen, ha sok a tanuló, így felbátorítva érzem magamat 
arra, hogy a fe lvetett kérésekre néhány tapasztalati ténnyel vála
szoljak.

Az első kérdést feltevő kedves testvérem nek azt válaszolom, 
hogy örüljön nagyon annak először is és legyen érte  hálás, hogy 
olyan osztatlan iskolához került, ahol 95 tanuló van, m ert ez igazán 
ritkaság a mai törpeiskolás világban s azután teljes erejével legyen 
rajta, hogy iskolája kéttanerős legyen s addig is — mivel ez időt 
vesz igénybe s az elintézésig a létszám le is apadhat — azért a 
m ostani állapot m ellett azt ajánlom, hogy az illetékes hatóságával 
megbeszélve ossza két részre szép nagy tanulóseregét. A  felsőbb 
osztályokat tanítsa délelőtt, a k isebbeket délután, így, de csakis 
így érhet el eredm ényt a tanításban is, de még inkább a nevelés
ben, ami a tanításbeli eredménynél is sokkal fontosabb. Közel 100 
tanulót egy időben eredm ényesen sem tanítani, sem nevelni nem 
lehet, m ert o tt az idő örökös fegyelmezgetéssel telik el s a tanító 
m ár néhány óra után kifárad. A két részre osztással a tanító mun
kája is hasonlíthatatlanul könnyebb lesz, az iskola levegője is jobb 
lesz, a tanulók is többet lehetnek szabad levegőn s az eredm ény 
is bizonyosan jobb lesz.

M ásik fiatal testvérem  kérdésére a következőket válaszolom. 
Legyen nyugodt kedves kérdező testvérem  is, meg a többiek is, az 
osztatlan  iskolában a csendes foglalkoztatás nagy fáradságot és
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gondot okoz nekünk idősebbeknek is s mindenkinek, aki ilyen is
kolában működik. Ez a legnehezebb kérdés s nagyrészt ezen fordul 
meg az osztatlan iskola eredm énye is. Ezen iskolában nagy gondot 
okoz a folytonos foglalkoztatás s a számonkérés. Idő is sok kell 
a m unkakiadáshoz és ellenőrzéshez. Jól foglalkoztatni nem mindenki 
tud, ehhez tehetség kell. S ha ez nincs, amint sokaknál hiányzik, 
ezt némileg pótolni lehet azzal, ha a csendesen való foglalkoztatás
hoz alaposan hozzákészül a tanító s előre összeállított tervezette l 
dolgozik.

M ielőtt elősorolnék néhány csendes foglalkozási anyagot, va
lam it szeretnék előbb megmondani. Ugyanis ism erek néhány olyan 
osztatlan iskolát s bizonyára azonkívül is van sok, ahol egész dél
előtt bent m aradnak az alsóbb osztályosok is. Ez nem helyes sem 
egészségügyi, sem pedagógiai szempontból. Egészségi szempontból 
hátrányos, m ert így előbb elhasználódik az iskola levegője s azért 
is, m ert a 6— 8 éves gyerm eknek sok egyfolytában négy órán át 
egy helyben ülni. Pedagógiai szempontból meg azért káros, m ert 
a kis gyermek még a változatos m unkában is ham ar kifárad s az
után a term észetében rejlő mozgékonyság és cselekvési vágy ren 
detlenkedésre is ösztönzi. Tehát még a kisebb létszámú osztatlan is
kolából is fél 11 órakor el kell bocsátani az L, II., III. ősz. tanulókat, 
hogy a még hátralévő időt annál jobban fel lehessen használni a 
felsőbb osztályosokkal.

Csendes foglalkoztatásra alkalmas anyagunk van bőségesen. A 
fogalmazás s annak letisztázása, másolás, számírás, rajzolás, szép
írás m ellett a hangjegyiratásra, térképrajzolásra, de különösen a 
kézügyességi gyakorla tokra hívom fel a figyelmet. Van osztály, 
m elynek egy teljes óránál is több idő jut egyfolytában a csendes 
m unkára; ennyi ideig egyfajta m unkát nem végezhetnek, közben 
változtatn i kell. Az egyes gyerm ekek között is nagy a különbség, 
az egyik előbb elkészül, a másik utóbb. Ilyenkor jó, ha van ta r ta 
lékban olyan munkája, amit bárm ikor folytathat. Ilyen a kézim unka: 
a lányoknál is s a fiúknál is. Ezt mindig szívesen folytatják s annyi 
a kötni-varrni való s a fúró-faragó, papirhajtogató, agyagmintázó 
munka, hogy ebből sohasem fogynak ki. Ez leköti mozgási, foglal
kozási készségüket, csendben is vannak, meg hasznosan is töltik 
idejüket. Az óraközöket használjuk ki az egész tanulósereg felélén
kítésére. E rre alkalmas eszköz a testgyakorlás a szabadban, télen 
a tanterem ben, esetleg a padok körüli járkálással, fordulatokkal, 
játékkal. Az éneklés. Énekeltessünk sokat, ne csak az énekórán. 
Ezzel is két célt szolgálunk: az ének élénkít is, meg jól m egtanul
ják egyházi énekeinket, amiben számos helyen úgyis sok a kívánni
való.

Van bőven anyagunk a csendesen való foglalkoztatásra, de azt 
se felejtsük el, hogy minél gazdagabb és sokoldalúbb ez a foglal
koztatás, annál több idő és figyelem kell az ellenőrzésre és számon
kérésre. Vigyázzunk itt is nagyon, kedves ifjú testvéreim , nehogy 
a felületes ellenőrzés következtében hanyag, rendetlen nem zedékek 
kerü ljenek  ki kezeink alól, m ert ezt, mint ú travaló t viszik maguk-
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kai egész életükre, aminek nagyon sok esetben igen kellem etlen 
következm ényei lehetnek az életben.

Vigyázzunk tehát! Vigyázzunk és imádkozzunk! íme ideértem  
az osztatlan iskola, dé minden másfajta iskola tanítójának is leg
jobban ajánlható erőforrásához: az imádkozáshoz. Kedves ifjú ta 
nítótestvérem , imádsággal kezdd a napot, de azzal kezdd te is idő
sebb bajtársam! Ne sajnáld erre a hajnali időt! A Bibliából úgyis 
olvasnod kell minden reggel, hisz azzal kell kezdened a tanítást: 
iskolai áhitattal, melyhez hozzá kell készülnöd. Ez a készület im ád
kozás nélkül nem történhetik  meg. Imádságodban kérj erőt napi 
m unkádhoz is! Meglásd, így könnyebb lesz az!

Adjon hozzá erőt s k ita rtást s m unkánkra áldást a mi M inden
ható M ennyei Urunk! Amen.

A helyivonatkoztatások felhasználása 
tananyagbeosztásunkban.

írta : Fülöp Zoltán, Szombathely.
Tanítási rendszerünkben a helyivonatkozások felhasználása igen 

fontos és hathatós szerepet játszik, elsősorban nevelési, másrészt ta 
nítási szempontból. Nélküle nem érhetnénk el azt az eredményt, me
lyet a Vkm. 59.079/932. VIII. d. sz. alatt kiadott rendelete megkíván 
napjainkban a munkaiskola tanítójától.

Értekezésemben igyekszem rámutatni, hogy a tananyagbeosztá
sokban alkalm azott helyivonatkozások ú tján  miként ismerheti meg 
a tanuló szülőföldjét, lakóhelyét, a gyakorlati élet követelményeinek 
megfelően.

Az em lített rendelet a helyivonatkozások alkalmazásának szük
ségességét a következőkben írja elő: „A legtöbb ember élete abban 
a kicsiny körben folyik le, amelybe beleszületett, vagy amelyben él 
és így, ha azt akarjuk, hogy a gyermek gondolkozása gyakorlati irá
nyú legyen, elsősorban szülőhelyének, illetőleg lakóhelyének életét és 
viszonyait kell vele behatóan megismertetnünk.“

Egybehangzóan a kiadott rendelettel a „Tanterv és U tasítás“ is 
lépten-nyomon hangsúlyozza a helyi tanmenet elkészítésének szük
séges voltát, ami csak a helyi viszonyok alkalmazásával, okszerű fel- 
használásával készíthető el.

A helyi vonatkozások okszerű és időbeli felhasználásával a ta 
nuló lépésről-lépésre behatóan megismeri szülőföldjét, lakóhelyét.

A helyivonatkozások alkalmazásával mindig tartsuk szem előtt a 
tanulók értelmi fejlettségét, felfogását.

A szülőföld és lakóhely megismerése minden jó hazafinak hon
polgári szent kötelessége. A  gyermekben ezúton fokozódik és elmé
lyítést nyer szülőföldje és lakóhelye iránti igaz szeretete, megbecsü
lése, lelkesedése, munkálkodása.

Régebben számosán akadtak a nevelők között olyanok, akik e 
fontos nevelői, pedagógiai kérdésnek tanításukban, tananyagbeosztá-
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sukban kevés jelentőséget tulajdonítottak, s ennek eredményeképen 
gyakran előfordult, hogy a községek lakosai között sokan voltak 
olyanok, akik szülőföldjüknek, lakóhelyüknek nevezetességeit, a jelen 
és múlt legjellegzetesebb helyi érdekességeit, szokásait, történelmi 
viszonyait és több más szembeötlő s általában figyelemreméltó érde
kességeit nem ismerték, nem tudták. A súlyos mulasztás, hiba leg
többször nem bennünk, hanem a követelt tanítási rendszerben rejlett.

Felmerül ezzel kapcsolatban az a kérdés, hogy nehéz lett volna-e 
a régi rendszer követőinek a helyivonatkozásokat megismertetni ta 
nítványaikkal, vagy nem? A  felelet erre röviden az, hogy nem, m ert 
az érdeklődés és figyelem felkeltése folytán eme nehéznek látszó 
feladat könnyen- megoldódhatott volna.

Nemzetnevelő és nemzetmentő szempontból megállapítható, hogy 
a honismeret alapja és legelső alapfeltétele a szülőföld beható isme
rete, Addig a honismeret kérdéséről nem is lehet beszélni az iskolá
ban, amíg a gyermek szülőföldjének ismeretével többé-kevésbbé a 
megkivánt részletességgel nincsen tisztában,

A Tanterv és U tasítások szellemének és a kiadott rendeletnek 
tehát csak úgy tudunk lelkiismeretesen eleget tenni, ha mi a helyi
viszonyok felkutatására igen nagy súlyt helyezünk és azokat minél 
gyakrabban alkalmazzuk tanításunkban.

A helyivonatkoztatások alkalmazásával neveljük, tanítsuk tan ít
ványainkat a szülőföld és lakóhely szeretetére.

Helyivonatkoztatást tehetünk a jelenre és a m últra nézve. A jö
vőre való vonatkoztatás csak viszonylagosan tehető meg. A jelenre 
történő vonatkoztatások részben úgyis célozzák a jövőre való vonat
koztatásokat. A  jövő vonatkoztatásait kár lenne erőltetni, m ert en
nek helytelen, avagy hibás alkalmazásával vonatkoztatásunk nevelési 
és tanítási szempontból inkább hátrányt, mint előnyt nyerne.

A  jelenre nézve a helyi vonatkoztatásokat sokkal könnyebb meg
tennünk, mert benne élünk, tárgyait szemléljük, személyeit láthatjuk, 
tények, esetek, konkrétumok és pozitívumok vannak birtokunkban; 
ellenben a m últra nézve a feladatunk már sokkal nehezebb a helyi
viszonyok alkalm azását illetőleg, m ert az sok esetben homályos tö r
ténelmi alappal rendelkezik, tárgyai sok esetben eltűntek, személyei 
nem élők, eseményeit nem láthatjuk, az utóbbinál tehát m egállapít
hatjuk  azt a tényt, hogy a hely íviszonyok alkalm azása szempontjából 
a legtöbbször negatívumokkal rendelkezünk.

A történelmi érzék kifejlesztése szempontjából a múltnak helyi
vonatkozásai mindig nagy fontosságúak, ép ezért már az első osztály
ban a történelmi érzék kifejlesztésére igen nagy súlyt kell helyez
nünk. A kezdőfokon az absztrahálás nehéz, de ügyes vezetéssel, az 
elképzeltetés helyes alkalmazásával a gyermek a múltról mindig 
helyes képet nyer.

A helyivonatkoztatás alkalmazásával a gyermek az érzékelés és 
elképzelés nyomain bő ismereteket szerez szülőföldjéről, lakóhelyé
ről, annak minden élő és nem élő személyéről és tárgyáról.

A  helyivonatkozásokat a tanítványok e szerint megszerezhetik 
szem léltetés, megfigyeltetés, elképzeltetés és kirándulás, illetve[ hely
színi-szem le útján.
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A helyivonatkoztatás útján  szerzett ismeretszerzés a Tanterv 
feldolgozott anyagának fontos és szerves kiegészítő része. A tanuló 
ily módon osztályról-osztályra több és több ism eretet szerez, hall és 
lá t meg a körülötte látható és nem látható eseményekről, tárgyakról 
a szemlélődés és elképzelés alapján.

A  helyivonatkozások anyagát osztályonként elkülöníteni nem le
het, mert önálló egységekre nem osztható szét. Különben mindig a 
tanítási egység m utatja meg a tanítónak legjobban, hogy alkalmaz
ható-e megfelelő helyivonatkoztatás vagy nem?!

A  helyivonatkoztatások alkalm azását erőltetni nem szabad.
A helyivonatkozások alkalm azásánál a tanítónak, nevelőnek igen 

küröltekintőnek kell lennie, m ert sokszor amennyit használhat vele, 
számos esetben ugyanannyit ronthat is a gyermeki lélekben a ter
mészetes fejlődés rovására.

*
A korábban és még ma is sok helyen készített tananyagbeosztá

sok súlyos hibáit az 59.076/1932. VIII. d. sz. rendelet — a gyakor- 
latiatlanság, a helyi viszonyok és több más fontos körülmény számba
vételének hiánya miatt — a következőkben állapítja meg:

,,A tananyagbeosztások elkészítésének mai módja nem felel meg 
a hozzáfűzött kívánalmaknak.“

,,Ezeknek elkészítése még ma is sok helyen úgy történik, hogy a 
tanító egyszerűen kiírja a tananyagot a tantervből és jóváhagyás vé
gett felettes hatósága elé terjeszi. A z  ilyen módon elkészített tanme
net semmiképen sem szolgálhatja a gyakorlati irányú s a munkára 
való nevelés és oktatás célját.“

A múlt tananyagbeosztásaival szemben az em lített rendelet 
életbevágó fontos pedagógiai követeléseket állít fel. Az említett kö
vetelések a gyermek előrehaladását, munkáját, nevelési és tanítási 
szempontból nagyban megkönnyítik. Az életbevgó rendelet útján a 
tanulók érdeklődése fokozódik; gondolkodási készségük elmélyítődik; 
a  tanítási egység iránti készségük nagyobb lesz; a folytonos koncen
tráció folytán ismeretkörük bővül a gyakori kirándulással, szemlélte
téssel, kiváncsisági vágyuk kielégítést nyer; a gyakori kirándulások
kal kedélye, lelke, erkölcse szebbé, jobbá lesz; végül más egységek
hez könnyebben nyer anyagot, ami után imeretköre bővül, elraktáro- 
zódást nyer. A helyi és egyéb vonatkozások elvét ilymódon beosztá
sunkban sokkal könnyebben tudjuk megtenni. Csakis ilyen beosz
tással lehet gyakorlatias elveket és megállapításokat a tanulókkal el
végeztetni, végrehajtani.

A munkaiskola elveivel tanított gyermek az általános megálla
pítás szerint az életben sokkal jobban boldogul, nagyobb előrehala
dást tud tenni.

Tananyagbeosztásban továbbá igen nagy súly helyezendő az 
erkölcsi tanulság és tanítási eredmény levonására, úgyszintén a cse
lekvő foglalkoztatásra is.

A régebben készített tananyagbeosztásoknak első, de legfőbb 
hibája abban rejlett, hogy a beosztás hetekre szólt. Számos példa 
igazolja, hogy az órákra kidolgozott tananyagbeosztás a célszerűbb, 
célnak megfelelőbb. Leghelyesebb ezért, ha minden tanító heti be-



osztásos tanm enetét órákra dolgozza át. Órás beosztási alapon a ne
velő a tanítási egységekhez mindig könnyebben tud helyi vonatkoz
tatást találni.

Ha a tanító a helyi vonatkoztatásokat tananyagbeosztásába 
rendszeresen bevezeti, folyton pótolja és kiigazítgatja, úgy később 
minden egyes tantárgynál egy rendszeres adatnaplót nyer, amely ké
sőbb szemléletes irányítójává válik a tanításban, melynek folytán a 
tanítása is élénkebb lesz. Az eredmény így fokozódik, nagyobb lesz, 
a gyermek megszabadul a képzettársítás folytán a könyv száraz 
szavaitól.

A  helyi vonatkoztatás általános, m iért is minden tantárgynál 
lehet alkalmazni.

A  koncentráció fontos kérdése a jól alkalm azott helyi vonatko
zásokkal bővül, sok esetben megoldódik, élénkül, szélesebb alapokra 
fektetődik.

Az első osztályban a helyi vonatkoztatásokat legelőször a szülői 
házból, m ajd az iskolából, illetve ezek életéből vegyük, m ert ezek 
állanak kis tanítványaink lelkületéhez, érdeklődéséhez legközelebb, 
a helyi vonatkozások terepe később osztályról-osztályra észrevétlenül 
mindinkább bővül, elmélyítést nyer, általánosabb alakot kap.

Az I. osztályban a beszéd- és értelemgyakorlatok anyagának ta 
nításánál a folytonos beszélgetés és kérdezgetés folytán, a különböző 
szülők, családok gyermekeinek felelete nyomán a tanuló hall több 
család életkörülményeiről; a község lakosainak eltérő foglalkozásai
ról, az otthonok más és más szokásairól, szórakozásairól, egymástól 
elütő házirendjéről és sok más olyan szembeötlő jelenségről, melyet 
tanításunkban mindenkor eredményesen felhasználhatunk kínálkozó 
alkalommal.

Ügyes vezetéssel, ügybuzgalommal m ár az első osztályban kiala
kítható a gyermek lelkében a község vázlatos fogalma, a lakóhely 
képe, természetesen csak a tanuló értelmi képességeihez mérten.

A gyakori kirándulások folytán — mint már előbb említettem — 
bővül a gyermek látóköre, az érdeklődés felkeltése folytán pedig ki
alakul, növekedik a tanuló helyes ítélőképessége és új fogalmakat 
szerez.

Az I. osztályos beszéd- és értelem gyakorlat anyagának tárgya
lásánál — a helyi viszonyokat tek in tetbe véve — a főcél mindenkor a 
család alapos megismerése legyen, m ert ez az a lap ja  a társadalom 
nak, illetve a nemzetnek.

Az I. osztály beszéd- és értelem gyakorlati anyagával minden 
tantárgy koncentrálódik, ezért a helyi vonatkoztatásokat a beszéd- és 
értelemgyakorlatoknál tehetjük meg legjobban. Ez azonban nem azt 
jelenti, hogy csak ennél az egy tantárgynál kell erre kiváltkép 
ügyelnünk.

A  többi tantárgy tanításánál szintén nagy súlyt kell helyeznünk 
a  helyi vonatkoztatás fontos kérdésére azért, m ert a koncentráció, bér 
gyakorlás és állandósítás fontos kérdése ilymódon oldódik meg a leg
eredményesebben. Legközelebb gyakorlatilag is megvilágítom ez 
elveket!
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Könyvismertetés.
Időszerű gyakorlati népművelési előadások címen Dezső Lipót 

kir. tanfelügyelő és Abláncy József népm. titkár összeállításában 
9 füzetből álló és 60 népművelési előadást tartalm azó munka jelent 
meg. A szerzőknek a m unkával az volt a céljuk, hogy a népművelők 
kezébe kidolgozott népművelési előadásokat adjanak. Ezzel nem 
csak az előadók munkáját könnyítik meg, de magának a népm űve
lésnek is nagy szolgálatot tesznek, m ert az egyes előadásokat kép 
ze tt szakem berek és gyakorlati népművelési előadók írták, így az 
előadók a hallgatóságnak valóban időszerű és gyakorlati népműve
lési előadásokat nyújthatnak.

Nagy szükség volt erre a m unkára, m ert a népművelési előadók 
legnagyobb része a falu értelmiségéből kerül ki, akiknek nincs mód
jukban az előadások elkészítéséhez szükséges vezérkönyveket, ada
tokat megszerezni, épp ezért nagy munka, fáradság és anyagi meg
tak arítást jelent részükre a változatos és időszerű előadások fel- 
használása,

A füzetsorozat első nyolc füzete részben m intaelőadásokat, 
részben adatgyűjtem ényeket tartalm az. Az utolsó füzet a népmű
velés két legfontosabb kérdésének, úgymint az iskolánkívüli nő
nevelés és kedélynevelés m ódszertani kérdésével foglalkozik.

A  füzetsorozat a napokban hagyta el a sajtót. A kilenc füzet 
ára  6'40 P. M egrendelhető a Dunántúli Népművelő kiadóhivatalá
ban, Szombathely. Csekkszám 42.092. Ára háromhavi részletben is 
törleszthető.

❖
Az „Újtestamentum Szent Iratai“ cím a la tt M agyarázatos Új

testam entum ot szerkeszt és ad ki Lie. Dr. K arner Károly egyetemi 
tanár, a teológiai fakultás tudós professzora. Ebből a sorozatból 
megjelent az első kötet: ,,M áté Evangéliuma“. M egszólaltatni a 
Bibliát eredeti, tiszta hangján, s mégis közérthetően, korszerű m a
gyar nyelven, — ennek a szolgálatába áll ez a könyv. Ebben a cél
kitűzésben benne van nemcsak a feladat nagysága, hanem emberi 
erővel leküzdhetetlen nehézsége is.“ Így ir az előszavában, és an
nak minden m ondatát ide kellene írnom, m ert oly szuggesztiv erő
vel hat az egész, hogy m ár a legelején a lelkekbe markol, s az igét 
szomjazónak az életvíz hűsítő cseppjét nyújtja felénk. „M agyará
zatos Újtestamentum egyformán akar szolgálni minden írást tanul
mányozó keresztyénnek.“ Tehát neked is, kedves tanítótestvérem , 
és nekem  is. Könyvism ertetésről lévén szó, tárgyilagosnak kellene 
lennem, de nem tudom elfojtani magamban a feltörő szubjektív ér
zéseket, m ert tudományos m űvet annyi annyi érdeklődéssel, lelke
sedéssel és elmélyedéssel még nem olvastam, mint ezt.

De hadd m utassak rá  néhány konkrétum ra. Először az Evangé
lium szövegének tiszta, korszerű magyarnyelvű fordítására említek 
fel egyetlen példát. 9. rész, 13. vers. „M enjetek el, tanuljátok meg, 
hogy mit jelent: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. M ert nem 
azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.“ Vés-
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síik össze ezt a szöveget a Károlyi-féle fordítás szövegével. Egyes 
fejezetek m agyarázata pedig tökéletesnek m ondható: íme: ,(Ke
resztelő János napjaitól fogva mindmostanáig erőszakot szenved a 
Menny királysága. Gondolnunk kell arra, hogy Isten királyságának 
igéje János napjaitól fogva mennyi ellenállást válto tt ki, János bör
tönben sínylődik, Jézus a keresztfához vezető úton jár. Az erősza- 
koskodók pedig, t. i. a hatalm asok és a nép vallásos életének a 
vezérei hitetlenségükkel elragadják, azaz elrabolják Isten k irály
ságát, nem engedik az üdvre éheseket sem bejutni. Valóban, a 
Keresztelő joggal kérdezheti, e lérkezett-e m ár Isten királysága? 
Hiszen üdvössége, ajándékozó dicsősége rejtve m aradt, mivel a hi
tetlenek  elnyomták. Jézus mélységes fájdalommal és megrázó p a
nasszal emel vádat azok ellen, akik nem engednek u ta t Isten k i
rálysága m egjelenésének.“ Fenti sorok is, de az egész mü tanús
kodik arról, hogy annak írója nem csak fogalmakat magyaráz meg, 
és hoz a történelem  távlatából közvetlen közelünkbe, hanem az Úr 
lelki hangulatát, tépelődéseit, örömét, szomorúságát is érzékelteti. 
M ert ránk nem lehet közömbös, milyen körülm ények között ju to t
tak  kifejezésre Jézus tanításai, avagy milyen hitbeli kényszerhatá
sok v itték  a népet Őhozzá. Érdekes a műnek az a fejezete, mely 
szerint Jézus szándékosan azért választotta K apernaum ot és vi
dékét megváltói m unkájának a kezdetén működési teréül, m ert ta r 
tania kellett Herodestől (aki Keresztelő Jánost is kivégeztette), és 
a G enezáret tavát áthajózva, bárm ikor semleges terü le tre  tehe tte  
lábát. Sajnos, a bővebb ism ertetésre nincs helyünk.

Buzdításul pedig hadd mondjam még el azt, hogy ennél a mű
nél megfelelőbb vezérkönyvet a vallástanításhoz keresve sem ta 
lálhat az evangélikus tanító, m ert feltárja előtte azokat a mély
ségeket, am elyekre az eredm ényes vallásos nevelésnél és vallási 
fogalmak m egértésénél okvetlen szükségünk van. M éltán szolgál
hat napi breviárium  gyanánt annak tanulm ányozása. Tudtommal a 
szerző a tan ító testvéreknek  továbbra is kedvezm ényes áron (3’50 
pengőért) adja művét. Krt.

Búvár, Ez a szó hangzik most m indenütt a tudományos világ
ban és a művelt közönség ajkán. B ú v á r ,  egy új folyóirat neve 
ez, olyan magyar folyóiraté, am elynek külföldi társai millió, meg 
millió példányban kötik le a földkerekség minden művelődni vágyó 
olvasójának figyelmét. Nemcsak új folyóirat ez, hanem egészen új 
folyóirattípus, az első nagy tudományos magazin a magyar sajtó 
történetében. Tudományos, m ert tudósok írják és a tudom ányok 
időszerű kérdéseivel foglalkozik, de m indam ellett magazin, m ert iz- 
gatóan érdekes, páratlanul változatos és művészien szép minden 
száma. Lam brecht Kálmán szerkeszti a m agyar értelmiség újszerű 
tudományos magazinját és a Franklin Társulat adja ki, az illusztrá
lásnak és a nyom tatásnak olyan tökéletességével, mint a maga ne
mében szintén úttörő másik nagy folyóiratát, a Tükör-t. A Tükör 
az irodalom, művészet, társadalm i- és sportélet körében csillogtatja 
meg a magyar tehetség kincseit, a Búvár pedig a term észettudom á
nyok és a technika világát tárja az olvasó elé, vonzó és gyönyörköd
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tető  közlem ények és művészi illusztrációk bám ulatos bőségével. A  
meglepően érdekes, tanulságos és művészies folyóiratból a Búvár 
kiadóhivatala (Budapest, IV., Egyetem-u. 4) lapunkra való h ivat
kozás esetén szívesen küld m utatványszám ot olvasóinknak.

Az öreg térkép.
írta : Bertalan Sándor.

Az iskola falán egy öreg térkép.
Szakadt m ár a vászna, oly sokan tépték.
Halvány a színe is, megfakult nagyon , . .
— Ötven éve függ már az ősi falon. —

M agyarország képe ott a középen.
— Most rajzolja körül egy gyermek szépen.
H atára a K árpát fenséges lánca —
És mondja utána fiú és lányka.

De mi ez? Mi tö rtén t?  A térkép  véres,
Oda a dicső hon, az ezeréves . . .
Piros vonal jelzi: mit hagytak nekünk,
Kik rú t íté le te t ültek felettünk!

Az iskola falán az öreg térkép,
M utatja a hitvány, papirrongy-békét!
M ost is tanul gyermek a térkép mellett,
De remeg a keze a határ felett.

H atára? Sírva jön ajkáról a szó,
— Nem a bérces K árpát s hömpölygő folyó,
Hanem egy tollvonás a zöld asztalon,
S m ár zokogás remeg a kis ajkakon . . .

A tanító szívét elfogja e kép,
Simogató kézzel a gyermekhez lép . ..
—• Mi bajod, fiacskám? M ert sírsz, azt látom! —
A gyermek felfigyel, ránt a kabáton,
M intha ettől várna most bátorságot,
Köszörül a torkán, aztán hozzáfog. ..

„A zért csörgött könnyem, m ert Árpád hona 
Idegen népeknek úri otthona . . .
M ert a bérces K árpát nem magyar határ,
Bánát búzái közt bocskoros had jár . . .
M ert igában görnyed szép Erdélyország,
Hős Rákóczi földjét csehek tiporják."

— A gyermek arca ég és dörög a hangja,
Mint a magyar bánat szentelt harangja . . .  —
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Tanítója szépen megsimogatja,
M ert a gyermeki szó mélyen meghatja.
Látja, hogy munkája egy új magvetés,
Ébrednek a szívek, fáj a szenvedés.
A gyerm ekszívekben él a: Nem! Soha!
S ha kell, majd ők lesznek ,,Istenostora“.

—• Jól van, fiam! — csendül ajkáról a szó,
Látom, hogy van szíved: érző, dobbanó!
Égjen is szent lánggal benne a remény 
S meglátod a napot bús honunk egén . . .
A régi térképről az a szennyes folt 
Eltűnik nyom talan s olyan lesz, mint volt,

M agyarország képe ott a középen,
—- Körülrajzolják most m indketten szépen —
— A K árpát övezi — s dörög a hágjuk,
E szép országot senkinek sem adjuk!!!

Fenti költem ény a M agyar Zenei és Irodalmi Társaság orszá
gos pályázatán aranyoklevéllel le tt k itüntetve (16.252 pályam unka 
közül).

Szövetségi ülések.
Grieszhaber Endre Henrik.

A Tanítók Szövetsége közvetlen karácsony után, december 28. 
és 29-én tarto tta  meg a szokásos igazgatósági és elnökségi üléseket. 
Ugyancsak akkor számolt be külön ülésein az Eötvös-alap és a K a
lász Rt. vezetősége is az elmúlt időszak eredményeiről.

A  Tanítók Szövetsége elnökségi és igazgatósági ülése úgyszólván 
kizáróan a IX. Egyetemes Tanítógyűlés előkészítésével foglalkozott, 
így megválasztotta annak vezetőségét, m egállapította végleg annak 
m unkarendjét és kijelölte az egyes előadókat is.

A  legnagyobb körültekintéssel végezte ezen nem könnyű munká
ját és gondosan ügyelt arra, hogy egyrészt kielégítse a különféle tag
egyesületek jogos és méltányos igényeit, m ásrészt pedig úgy jelölje 
ki az egyes előadókat, ahogyan azt a tárgyak nagy fontossága és a 
nagygyűlésnek méltósága feltétlenül megköveteli.

Az egész anyag három pontba van összesűrítve, de benne van 
minden tanügyi és anyagi probléma, mely a magyar tanítóságot évek 
óta állandóan élénken foglalkoztatja. Népoktatásügyünk fejlesztése, 
a szakfelügyelet és tanítóképzés reformja, no meg a magyar tanító
ságnak anyagi ellátása képezik főtengelyét az Egyetemes Tanítógyű
lésnek. Ekamp Nándor, Sugár Béla és Ormós Lajos pedig mint elő
adók általánosan közismert vezéregyéniségei és kiválóságai a magyar 
tanítótársadalom nak, hogy a legnagyobb érdeklődéssel kísérjük eleve 
is megnyilatkozásaikat.
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Aki figyelemmel kíséri az Egyetemes Tanítógyűlés programját, 
bizonyára megelégedéssel fogja megállapítani azt, hogy a vezetőség 
bölcsen válogatta meg az előadások tárgykörét. Minden érdekel és 
joggal érdekelhet is bennünket.

Ezzel kapcsolatban azonban megmondjuk azt is nyíltan és őszin
tén, hogy minket nem állam iakat most ez egyszer kivételesen és első
sorban az anyagi kérdések érdekelnek. Senki sem fogja tőlünk rossz 
néven vehetni, hogy a mai nyomasztó viszonyok megélhetési nehéz
ségei és a minket állandóan nyomorban tartó  példátlan igazságtalan
ság és m éltánytalanság közepette állandóan az anyagi kérdést hor
dozzuk mindenhová és azt toljuk előtérbe, mert hiszen Gömbös Gyula 
őexcellenciája is azt mondotta nekünk, hogy üres, korgó gyomorral 
nem lehet tanítani! Mi ehhez még hozzátesszük azt is, hogy ilyen nyo
masztó érzések m ellett nagy tömegeket megnyugtatni és lelkesíteni 
sem) lehet egy nagy nemzeti egységnek a gondolatával.

Mi úgy érezzük, a IX. Egyetemes Tanítógyűlésnek legfőbb célja 
az, hogy nyílt színen őszintén és leplezetlenül feltárja a legilletéke
sebb fórumok előtt üszkös sebeinket és a legilletékesebb faktorok 
lelkíísmeretét irgalmassá tegye, hogy sebeinkre gyógyító írt adjanak. 
De most m ár nemcsak szóval, biztató ígéretekkel, hanem kézzelfog
ható, igazságot tévő tettekkel.

És én hiszem, hogy ennek a nagygyűlésnek meg lesz az áldott 
gyümölcse. Hiszen nem kell mást tenni, mint az egyenlő elbánás elve 
alapján igazságot szolgáltatni annak a hatalmas és értékes gárdának, 
mely hat év óta ennek a tej jel-mézzel folyó Kánaánnak legdrágább 
kenyerét eszi.

Szállítsa le a magas illetékes hatóság az értékegységet, amire 
ismételten határozott ígéretet hallottunk és nevezzék ki haladékta
lanul visszamenőleg az arra  jogosultakat és érdemeseket a hetedik 
fizetési osztályba és máris teljes megnyugvást hoztak a nem állami 
tanítóság soraiba. Ha „elm aradt kinevezések", avagy „elm aradt elő
léptetések" utólagosan is jóvátehetők, akkor nagyon könnyen megte
heti a magas hatóság a tanítóságnál is, m ert hiszen az ehhez szük
séges összeg mindenkor felvétetett a költségvetésbe és így arra a fe
dezet is meg volt.

Nagyon természetes, hogy az Egyetemes Tanítógyűlés eredmé
nye nagyrészben, ha nem is száz százalék erejéig, a mi kezünkbe van 
letéve. Ha valamennyien elmegyünk, ha külső formájában imponáló 
tömeggel demonstráljuk a magyar tanítói oszthatatlan egységet, nem
csak a Szövetség érdemes vezetőségének adunk biztos hátvédet, ha
nem döntő hatást fogunk gyakorolni hatóságra és közvéleményre egy
aránt.

Ezt a gyűlést a Szövetség csak akkor rendezheti meg, ha még 
február hó folyamán kellő számú jelentkező lesz, mely biztosítja úgy 
az erkölcsi, mint pedig az anyagi sikert. Nem lehet elég, hogy ezen 
a nagygyűlésen csak néhány száz tanító vonuljon fel. Itt ezrek kel
lenek! És éppen a mi, a nem állami tanítók soraiból! Csak nem tesz- 
szük magunkat nevetségessé?

Feltétlenül úgy készülődjünk, hogy valamennyien ott leszünk! 
Ezt az anyagi áldozatot is még meg kell hoznunk a biztos siker remé
nyében. Ne várjuk azt, hogy a gesztenyét m ajd mások kikaparják he
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lyettünk, m ert úgy járhatunk, hogy mindenki a másikban bízva, o tt
hon m arad és kudarc lesz nagy megmozdulásunk vége! Ezt ugyebár 
senki sem akarhatja. Mert akkor aztán igazán jóéjtszakát a hetedik 
fizetési osztálynak is, meg az értékegységnek is!

És szüksége van a Szövetségnek arra  az egy pengőre is. A zért 
állapította meg ilyen csekély összegben a részvételi díjat, hogy ezek
ben a nehéz időkben ezt az áldozatot még a legszegényebb is meg
hozhassa a tanítói közösség oltárán. Ezt kivétel nélkül fizessük be 
még abban az esetben is, ha előreláthatólag egészen biztosan otthon 
kell majd maradnunk.

Hogy pedig az 1—1 pengős beküldéssel, a jelentkezéssel és a 
tagsági jegyeknek kiküldésével járó munkát és költséget apasszuk, 
ajánljuk a következőket:

Minden tantestület egy összegben küldje be a részvételi díjat 
pontos névjegyzékkel. Csekk: 54.554. ,,Magyar Tanítók Országos Szö
vetsége". A  névjegyzék pedig: Tanítók Szövetsége Budapest, Magyar 
utca 38. címre küldendő. A Szövetség meg majd egy borítékban meg
küldi a tagsági jegyeket a taggyüjtő címére, aki azokat szétosztja a 
kartársak között.

A cél legbiztosabb eléréséhez felvetem a következő gondolatot. 
Minden egyházmegyei egyesület elnöke körirat vagy nyomtatvány ú t
ján kérje a tagjait, hogy az 1— 1 pengőt a pénztárból egy összegben 
előlegezhesse és az egész egyesületet egyszerre bejelenthesse úgy, 
hogy a Szövetség a jegyeket azért községenként és tantestületenként 
m ajd kiküldi. Aki ezen felhívásnak pl. nyolc napon belül ellent nem 
mond, ellene nem tiltakozik, bejelentendő volna az elnök részéről.

Az érdekelt tanítóság m egnyugtatására még közlöm azt is, hogy 
az 0 . R. T. B. a közeli időben kisebb küldöttséggel fogja megke
resni a kultuszminisztert a VII. fizetési osztály ügyében.

*
Ha a karácsonyi ülésekkel kapcsolatban még az Eötvös-alap és 

a Kalász Rt.-ról is röviden megemlékezem, teszem ezt azért, hogy 
tanítóbaj társaim  szíves figyelmét és támogató készségét ráirányítsam  
két olyan intézményre, melyek minden dicséretet megérdemelnek.

Az Eövös-alap a magyar tanítóságnak egyetlen közjóléti intéz
ménye. Csak az tudja igazán méltányolni, akinek már m ódjában ál
lott nagy áldását igénybe venni. A kinek főiskolás gyermeke van Buda
pesten, az nemcsak nagy anyagi tehertől való megkönnyebbülést érez,, 
hanem teljes megnyugvást is ama biztos tudatban, hogy gyermekét 
a Tanítók Házában olyan jó helyen tudja, ahol kifogástalan teljes 
ellátáson kívül állandó szülői felügyelet gondossága a la tt is áll. 
Hogy ez egy nagy városban mit jelent, ahol ezer veszedelem és k í
sértés leselkedik a tapasztalatlan, veszedelmes korú fiatalságra, nem 
fejtegetem bővebben.

Mi, akik évtizedek óta tagjai vagyunk az Eötvös-alapnak és min
den alkalommal a Tanítók Házában szállunk meg, úgy érezzük, hogy 
ebben a házban valósággal otthon vagyunk. E llátásért annyit fizetünk 
itt naponta, hogy más szállóban ez borravalóul sem lenne elég.

És csak a statisztika tudna pontosan számot adni, hány tan ító 
özvegyet, árvát segített meg ez a jóléti intézm ényünk és hánynak 
ad ta vissza egy összegben azt, amit tagsági díj címén évtizedek a la tt
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befizetett. Hiszen mindössze évi 4 pengőről, tehát napi 2 fillérről 
van szó. Ennyit adunk egy-egy koldusnak is. Hát akkor ne adnánk 
naponta önmagunk és tanítóbajtársaink tám ogatására ennyit?

Aki még nem volna tagja, lépjen be. Nem kell más, mint b e
küld 4 pengőt és a szelvényen megírja szándékát és címét.

A Kalász Rt. meg nem más, mint az Eötvös-alapnak egy állan
dó bővizű erőforrása. A zért alakult Rákos István és Osztie Béla 
zseniális elgondolásából, hogy tiszta jövedelmével az alapot tám o
gassa. Részvényeinek nagyrészét ingyen adta az alapnak és így 
évenként nem csak adományt, hanem biztos haszonrészesedést is 
kap. Eddig több mint 100.000 pengőt adott m ár az Eötvös-alapnak. 
De ezen felül is minden évben ezreket oszt ki arra  rászoruló tan í
tóknak, tanulóknak, özvegyeknek, árváknak, egyesületeknek stb.

A Kalász mindennel foglalkozik, ami iskolai é letet jelent. Ki
tűnő és olcsó tankönyveket, pompás írószereket potom áron ád. 
Ezenkívül minden kapható, amire iskolánkban szükség van. Irkák, 
bizonyítványok, felszerelések stb.

Ha bizonyos tekin tetben  meg is van kötve kezünk, de azért az 
irkák  és egyéb dolgok révén szép hasznot biztosíthatunk a Kalász
nak is, önmagunknak és tanulóinknak is. Próbáljuk meg, rendejünk, 
avagy rendeltessünk a Kalásznál, nem fogjuk megbánni.

A Kalász olyan fejlődés küszöbén áll, mely beláthatatlan  p e r
spektívát jelent szám ára és jóléti intézményünk számára.

Önmagunkat támogatjuk tehát, ha a Kalászt megsegítjük.

Időszerű kérdések.
Hogy mennyire időszerű volt múlt alkalommal e címen közölt 

észrevételünk, m utatja a gyakorlati élet. Egy leányegyházközségben 
tanítóválasztás volt. Több pályázó közül olyan tanító t választottak  
meg, akinek oklevele elégséges volt, viszont nem volt meg az egy
évi kisegítő tanítói működése, hanem csak rövidebb ideig helyette
sített. A választást a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez in té
ze tt panaszkérvény útján megfellebbezték azon az alapon, hogy vol
tak  a pályázók között jeles képesítésű tanítók, kiknek szintén volt 
némi kisegítő tanítói működésük. Panaszuk tám ogatására a válasz
tást vezető lelkész eljárása ellen is felszólalnak. Megbolygatja ez 
a körülmény egy egyházközség életét, viszályt szít, feldúlja a k e 
délyeket. E m ellett autonóm iánkat is kem ény próbatételnek szol
gáltatja ki. Sikerül-e megvédeni az egyházközség választási sza
badságát, vagy megsemmisíti-e a felsőbb hatóság a vonatkozó ren
deletek szigorú végrehajtásának megkövetelésével a választást — 
nem tudom, de kiváncsian várom s annak idején az elvi jelentőségű 
döntés ism ertetésével a közvéleményt e helyről tájékoztatom .

*
A sok hozzám érkezett kérdezősködés közül ism ertetek rövi

den két elvi jelentőségű kérdést és az arra  adott válasz rövid ta r
talm át.

Beteg tanító fordul szerkesztőségünkhöz és kétségbeesve kérdi,
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hogy szanatórium i gyógykezeltetése idejére, egyelőre három hó
napra, ki gondoskodik helyettesítésének költségeiről. Igaz-e, hogy 
az ev. iskoláknál, „csak, ha belátással van az egyházközség, úgy 
fogad he lye ttest“. Több kisebb jelentőségű kérdése m ellett e fontos 
kérdésére adott válaszom at közérdekűnek tartom , azért itt is is
m ertetem . Az egyetemes egyház közgyűlése részéről jóváhagyott 
szolgálati szabályzat rendelkezése szerint a beteg tanító he lye tte 
sítésének költségeit az iskolafenntartó egyházközség fedezi.

*

Többtanerős iskolától jött egy másik kérdés. Az állások egyen
lően kántortanító i állásoknak vannak szervezve. Egyik álláson ta 
nítónő működik, kinek szintén kántortanító i díjlevele van. K öte
lessége tehát a kántori teendők m egosztása útján ráeső rész vég
zése. Szívesen vállalná valamennyi tanító osztályában a női kézi
munka tanítását, ha ellenszolgáltatásul felm entést nyerne a kán 
toriak alól. Á thárítható-e e kántori teendőinek terhe a többi, férfi
tanító vállaira a kézim unkatanítás ellenében. Ez a v ita to tt kérdés. 
Válaszom, hogy, miután egyházi rendelkezés erre az esetre kifeje
zetten  nincsen, de mivel éppúgy nem ideális helyzet az, hogy a nő
tanító  kántorteendőket végez, mint az, hogy a férfitanító tanítja 
személyesen a női kézim unkát, ebben a kérdésben közös, békés 
megegyezéssel kell a helyes m unkam egosztást megkeresni. Külön 
díjazás egyikért sem jár. Közös tehervállalással az ügy csak n y er
het, a megértő kartá rsak  hivatáshűsége csak erősödhetik.

Némi irányt m utat e téren  az állami elemiiskolai gondnoksági 
u tasítás 33 §-nak 2. bekezdése, amidőn azt mondja: „A női kézi
m unkát az állami tanítónők saját osztályukban, ezen felül a köteles 
heti óraszám ok keretében  a szükséghez képest más osztályokban is 
külön díjazás nélkül kötelesek ellátni.“

Kis hírek.
A budai várbeli fiú- és leányiskola tan ító testü lete a szülői ház 

és az iskola kapcsolatainak kim élyítése céljából folyó évi február 
hó 6-án, szerdán, az iskola tornaterm ében szülői értekezle te t ta r 
tott. Tárgyai: W eil Endre: A  szülői ház és az iskola együttm űkö
dése; Királyfalvi Gusztáv: Az újság és a gyermek; Siki Béla: Az 
osztályzat és a szülők. A 10— 12 perces, hozzászólásokkal élénkí
te t t  előadások valóban a mai idők súlyos pedagógiai kérdéseit k a 
ro lták  fel és állíto tták  a nevelés érdekében helyes megvilágításba.

A IX. Egyetemes Tanítógyűlés előértekezlete a gyűlés tá rse l
nökéül lapunk szerkesztőjét is m egválasztotta.

Gyászesetek.
Két fekete keretes gyászhíradást hozott a szerkesztőségi posta. 

Az evangélikus tanítóság halottjairól, kartá rsi részvétünk érzésével, 
az összetartozandóság kötelékének kapcsán fájó szívvel emlékezünk 
meg. Hosszú, m unkában eltö ltö tt életpálya csendes nyugalmi évei
ből szólította el az Úr szava az első k artá rsa t s korai, rideg sír 
nyelte el élete delén özvegyet és árvákat hátrahagyó másik pálya-
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társunkat. A megnyugvás, a csendes kegyelet és emlékezés kíséri 
az egyiket, de keserű, mardosó fájdalom viaskodik bennünk az Is
ten rendelésével a másik férfiú korai kidőlte miatt.

Jan u ár hó 13-án, vasárnap virradóra költözött el az élők sorá
ból élete 88., házassága 66. évében Kovácsics Sándor nyug. pórlá- 
donyi ev. tanító. Celldömölkön, ahová nyugalomba vonulása után, 
ezelőtt 15 évvel te lepedett le. 1847-ben született a sopronmegyei 
Cséren, egyszerű, köznemesi családból. M ár elemiiskolai tanuló ko
rában kitűnt éles eszével és nagy szorgalmával. Sopronban tanult. 
Tanulm ányai során nagy hatással voltak rá Haubner M áté püspök, 
geresdi lelkész, Pálffy József tanítóképezdei igazgató, valamint a 
nagy pedagógus: Péterffy Sándor tanításai. Nagy szeretettel csüg- 
gödt egyházán és a hazán, szerető gonddal őrködött azon is, hogy 
gyermekei méltó helyet foglalhassanak el mind az egyházi, mind a 
társadalm i életben. 42 évig taníto tt. Bakonytamásin kezdte meg 
pályáját, onnan Kispéc, később Nemesládony, végül Pórládony v á
laszto tta meg tanítójául. Iskolája messze vidékre híres volt. Nem
zedékeket nevelt fel s kiváló m unkájáért hálás tanítványai mindig 
a legmélyebb tisztelettel v iseltettek  iránta s melegen em lékeztek 
vissza mindig nagytudású, de szerény és egyszerű tanítóm esterükre. 
Am ikor nyugalomba vonulása után Celldömölkre került, ham arosan 
mindenki m egkedvelte a kedves öreg u ra t és szeretettel vette körül 
élete utolsó órájáig. Tem etésén Bácsi Sándor lelkész m agasszár- 
nyalású beszéddel búcsúztatta el az elhunytat. A sírnál Gaál Sán
dor alsóm esteri igazgató-tanító, a Kemenesaljái Egyházmegyei T a
nítóegyesület elnöke búcsúztatta kartársaí nevében a halottat, Nagy 
Kálmán nagygeresdi igazgató-tanító pedig a soproni alsó egyházme
gyei egyesület ré szérő l, m ondott búcsúszavakat. Tem etésén régi 
működési helyeiről számosán vettek  részt. Özvegye, valamint gyer
mekei: Kovácsics Sándor győri tiszti főorvos, egyetemi m agántanár, 
Kovácsics Géza ny. téti lelkész, Kovácsics Jenő pórládonyi tanító, 
veje Szórády Dénes ny. igazgató-tanító, menye Kovácsics Jenőné 
Varga Irén és unokája Kovácsics Gyöngyi gyászolják. Áldás legyen 
emlékén!

*

Varga László békéscsabai tanító haláláról a család a következő 
gyászjelentést adta ki: „A lulírottak fájdalomtól megrendült szívvel 
tudatják, hogy a legjobb férj, apa, fiú, vő, testvér és rokon, Varga 
László, a békéscsabai ág. h. ev. egyház tanítója, áldásdús, munkás, 
szeretetteljes életének 41. évében, 23 évi lelkiism eretes tanítói mű
ködés után, folyó évi február hó 3-án hosszas szenvedés után visz- 
szaadta nemes lelkét Terem tőjének. Megboldogult drága halottunk 
hült te tem ét február hó 5-én, kedden, délután 2 órakor fogjuk az 
Áchím L. A ndrás-utca 5. számú gyászházban tartandó ima után az 
ág. h. ev. kistemplomból a vasút melletti tem etőben örök nyuga
lomra helyezni, özv. Varga Lászlóné szül. Puskás Rózsi felesége; 
M ária és László gyermekei; Varga Mihály és neje szül. Fran- 
cziszky Karolin szülei; id. Puskás Károly és neje szül. Varga M ária 
és özv. Vandlik Mihályné, apósa és anyósai és számos rokon.“
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*  ^
KÁNTORI ROVAT

Rovatvezető: H a m a r  G y u l a  soproni ev. tanítóképző-int. igazgató.

Az egységes liturgiáról.

Nem az első közlemény ez erről a kérdésről. Az eddigiek ösz- 
szefoglalhatók egy m ondatba: mindannyian örömmel veszik tudom á
sul az Országos Liturgiái Bizottság egységesítő törekvését. Ez á l
talános örömhöz csatlakozom  én is.

A „K eresztyén Igazság“ című teológiai szaklapban m egjelent 
cikkében D. Jánossy Lajos még a múlt évben foglalkozott az új te r 
vezettel, még pedig teológiai szempontból. Megjegyzéseit a liturgiái 
bizottság úgylátszik részben magáévá tette , s az így kialakult te r 
vezetet a múlt évi egyetemes közgyűlés elfogadta azzal, hogy k i
sebb simítások keresztülvitele céljából azt kiadja az egyházmegyék 
lelkészi egyesületeinek.

Ám a gyakorlati orgonistának is vannak megfigyelései, am elyek 
egyrészt zenei, m ásrészt technikai szempontból figyelmet érdem el
nek.

A nnak hangsúlyozásával, hogy teljes tisztelettel viseltetem  az 
Országos Liturgiái Bizottság által szerkeszte tt forma iránt, zenei- 
és technikai megfigyeléseimet a követkekőkben bátorkodom  kö
zölni:

Az oltári szolgálat során be ik ta to tt korálok: Tenálad keresek  
. . . , Én Istenem , . . , Dicsérd én . . . stb. teljesen kizökkentik  a hí
vőt csendes elmélyedéséből, abból, mely a bűnbánat, a magábaszál- 
lás perceihez szükséges. H ivatásuk valószínűleg a lutheri liturgiá
ban  szereplő reszponzórium ok helyettesítése. (De ne feledjük, hogy 
azokat a kórus énekelte a gyülekezet tevőleges közrem űködése nél
kül, éppen ezért nehézséget nem okoztak.) Ugyanazok a korálok 
zenei összeállításuk m iatt fokozzák a szívek nyugtalanságát, kivált 
zenei érzékkel bíró híveknél. így például: „ T e n á la d . . .“, F-duros 
énekre 3— 4 m ásodperc múlva c-mollos korái következik. Ennek 
szelíd záróakkordja még ott zsong fülemben, amikor újabb 3—4 
másodperc múlva beleharsan a „Dicsérd én lelkem “-nek G-duros, 
kem ény áriája, és így tovább ötször egymásután. A hangnem eknek 
ez a sűrű váltakozása nyugtalanítja és más-más hangulatba vonja az 
embert. Az orgonásnak elsőrendű kötelességei közé tartozik  az 
énekdallam oknak megfelelő hangnemben való előkészítése, alkal
mas előjáték felhasználásával. Most íme szakítania kell ezzel, a 
hagyományok által is szentesített, de esztétikailag is m egkívánt 
gyakorlati eljárással.

Kisebb hiba, hogy a liturgia folyamán öt dallam mintegy le van 
foglalva, s a kezdő- és főéneknél a dallam ism étlést elkerülendő, a 
m ár meglévő dallamot mellőzni kell. A sok énekvers arra  készteti 
a lelkészek egy részét, hogy a főéneket megrövidítsék, verseiből a 
4., 5., 6. talán sohasem kerül éneklésre, ami által sajnálatos módon 
megcsonkul.
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A teljes liturgia énekverseinek száma (kezdő- és főénekkel) 
18—20. Egy-egy vers éneklési idejét 1‘5—2 percre téve, 30—40 p er
cet foglal le az éneklés, s az igehirdetésre talán 15 percnyi idő sem 
jut. A kettő  közötti viszony aránytalan.

A lutheri liturgia a korálok helyett reszponzórium okat használ, 
pl. ,,És a te lelkeddel“ vagy „Ámen“ stb. Ezek mind egyazon hang
nem ben mozognak, rövidek, s a kórus által énekelve, nem követel
nek aktív részvételt a hívektől s lelki hangulatukat, csendes el
m élyedésüket nem zavarja. Kertaí János.

Kérdések és feleletek.
K é r d é s :  Szükséges-e a karéneket hangszeren (harmóniumon, 

orgonán) kísérni?
F e l e l e t :  E tek in tetben  az énekkari darab szerzőjének a 

szándéka az irányadó. Ha a szerző kifejezetten előírja a kíséretet, 
akkor azt nem is szabad elhagyni. Ha ellenben nem ír elő k ísére
tet, akkor csak a próbákon és o tt is csak addig, amíg szükségesnek 
m utatkozik, alkalm azzunk hangszerkíséretet, de az előadáson sem
m iesetre sem, m ert ez ellenkeznék a szerző szándékával, amit sem
m iképen sem lehet azzal mentegetni, hogy a kísérés m egakadá
lyozza az esetleges hibás éneklést. A zeneileg jól szerkesztett ének
kari műnek, még ha csak kéts^ólamú is, k íséret nélkül kielégítően 
kell hangzania. Ha komoly zeneszerző kísére te t is ír az énekkari 
műhöz, feltétlenül magasabb esztétikai okból indul ki. Ellenben 
pusztán a könnyebb éneklés és a hibamegelőzés céljából hozzáírt 
k ísére t kom olytalan és rendszerint ízléstelen is. (Dr. G. Z.)

K é r d é s :  Jutányosán hol kaphatók hazafias és népies gyer
m ekkari énekpartitú rák?

F e l e l e t :  Kiváló és újfajta gyermekkari, leánykari művek, vi
lági diákkórusok igen jutányosán kaphatók az „Énekszó“ c. hang
jegyes ének- és zenepedagógiai folyóirat (szerkeszti Kerényi György 
és K ertész Gyula) kiadóhivatalában (Budapest, I., Fery  Qszkár- 
u tca 55). Az „Énekszó“, melynek előfizetési ára egy évre 4 P 50 f, 
m inden számában kottam ellékleteket is közöl s e m ellékletek 5, 
10, 20, 40, 50 stb. filléres árban külön-külön is m egrendelhetők az 
összeg előzetes beküldésével, a „M agyar K órus“ 4898. számú csekk
számláján. Egyébként az „Énekszó“ a M agyarországi Énekoktatók 
Országos Egyesületének (MEOSZ) hivatalos lapja, mely az iskolai 
évben hathetenként jelenik meg, m indenkor 16 szövegoldalnyi te r 
jedelemben és ingyen iskolai karénekkotta-m ellékletekkel.

Kottamellékleteínk.
A Kántori R ovat m ellékleteként az „Evangélikus Népiskola“ 

folyó évi márciusi számához két böjti (nagypénteki) kart közlünk ; 
az egyik K reutzer Konradin (1780— 1849) ném et zeneszerző vegyes
kari műve: „Áll a Golgota keresztje . . melynek férfikari á tírását 
folyóiratunk múlt havi számában közöltük, Gárdonyi Zoltán dr. sop
roni ev. tanítóképző-intézeti tanár tollából. Ugyancsak Gárdonyi 
Zoltán dr. férfikari átírásában közöljük Huugo Nyberg finn zene
szerző müvét: „Szelíd szemed Úr J é z u s . . . “ ; szövegét írta  Lars 
Steenbäck, fordította br. Podmaniczky Pál dr.



Szerkesztőnknek értesítést legyetek szívesek küldeni, hogy 
az előfizetők végleges névsorát összeállíthassuk s tovább fölöslege
sen ne költekezzünk.

Gondoljunk arra, mi lenne akkor, ha kedves, értékes lapunk 
megszűnnék s nem tudnánk egymással beszélgetni, sérelmeinket meg
tárgyalni! Éppen ezért álljunk mindnyájan melléje! Megérdemli a 
támogatást: oktat, nevel bennünket és érdekeinket eredményesen 
képviseli!!

Szeretettel üdvözöl Benneteket Kiszely János.
Molnár J., Békéscsaba, örülök a csabaiak megmozdulásának. 

Még várom a példa követését. Bízom lapunk megizmosodásában és 
hiszek küldetésében! Az ismertetést, ha a jelzett példányt megka
pom, szívesen elhelyezem. Köszönet érte!

G. S., Alsómesteri. Elveink megvalósulásához az ily lelkes, mun
kára kész bajtársak közreműködése nagy lépésekkel visz közelebb 
bennünket. így az én erőm is kellő támaszt és felfrissülést nyer.

B. S., Kemenesmagasi. Az ötlet egészséges, szívesen támogatom 
megvalósulását. Kiegészítését kérem a lapon jelzett módon és irány
ban. Az előfizetés ügyéről is ott küldtem tájékoztatást. Helyszűke 
miatt valószínűleg csak áprilisban jöhet!

B. A., Nemescsó. Jókor jött. Csak máskor a papír egyik olda
lára írj! Alkalomadtán majd felkereslek további írásokért. A szer
kesztés munkája nem okoz túlterhelést, mert szellemi élvezet és 
lelki gyönyörűség elmerülni magasztos hivatásunk magasrendű kér
déseinek taglalásában. Inkább az elindulás nagy torlódást okozó 
kiadói és expedíálási teendőinek elosztása és irányítása hoz sok 
gondot. Nehéz leküzdeni a közönyt és fásultságot. De Isten segít
ségével majd csak sikerül!

R. J., Bocsárlapújtő. Köszöntlek elszakadt, de újból mellém állt 
munkatársamként, örülök a küldeménynek. Lapzárta miatt csak az 
áprilisi számban jöhet már, de azért csak küldd a folytatását is. 
Kívánom e mostani napok reménységének mielőbbi boldog betelje
sülését! Köszönöm, hogy a táborba álltái!

D. Gy., őrímagyarósd. A lapterjesztésre küldött adományt há
lásan köszönjük! Ezt a jóindulatot mi azzal viszonozzuk, hogy a 
lapot ez összegért is küldjük addig is, amíg módodban lesz előfizetni! 
A jókívánságért is köszönet!

Grosz János, Budapest. Fogadd igaz szívből fakadó hálaérzé
sem kifejezését megemlékezésedért. Melegen köszöntőm a tantes
tületnek további 4 példány megrendelését kimondó határozatát. A  
kari együttérzésnek ilyen példaadó megnyilatkozása csak erősít ben
nünket törekvéseinkben. Üdvözletem tolmácsolását kérem kartár
saidnak!

Sz. A., Mencshely. A küldeményeket vettem. A márciusi szá
mot anyagtorlódás miatt már lezártam. Áprilisban jönnek, az idő
szerű vonatkozást módosítom, hogy a széljegyzet is közölhető legyen 
áprilisban. Üdvözlet!

Kárpáti S., Sopron. Üdülőházunk javára felajánlott munkák 35 
példányát hálásan köszönjük, A közönséget bővebben lapzárta miatt 
a jövő számban tájékoztatjuk a füzetek áráról.
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TŐSÉGHEZ (KÖRMEND), AZ ELŐFIZETÉSI DÍJAK AZ ORSZÁGOS 

EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET PÉNZTÁRA CEGLÉD 
(42.523 SZ. CSEKKSZÁMLA) CÍMÉRE KÜLDENDŐK

♦♦♦ ♦

XLI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 
1935. ÉVI ÁPRILIS HÓ

♦  ♦♦♦

Előfizetési ára: egész évre 10, félévre 5 pengő

Réttig-Romwaltar Nyomda Bériéi Sopron-



Szerkesztői üzenetek.
Hoffmann K., Kaposszekcső. Lapom elküldése után kaptam a 

nyomda értesítését, hogy a márciusi számból még nyolc oldalnyi 
szedés maradt vissza. így, bár cikked kellő időre beérkezett, mégis 
csak májusban tudom közölni. Szíves elnézésedet kérem. Most már 
megszűnik a nagy anyagtorlódás és kellő időre beoszthatom a köz
leményeket.

Olvasóinkhoz! Értesítem kedves olvasóinkat, hogy Kárpáti Sán
dor ny, zenetanár úr szíves előzékenységgel orsz. egyesületi üdülő
házunk javára felajánlott 10 példány „Kántorok zsebkönyve“ című 
előjátékgyüjteménye és 25 db, „Énekeljetek az Úrnak" című korál- 
átirata, míg a készletből tart, 3 P 20 fill, és 60 fill, leszállított áron 
kapható egyesületünk pénztárosánál: Kiszely János igazgató-tanító
nál Cegléden, A  füzetek ára csekklapunkon is beküldhető, amikor 
azokat Ceglédről bérmentesítve küldjük szét. Ajánlom a művek 
beszerzését kartársaimnak.

Érdeklődőknek! Több oldalról hozzám érkezett kérdezöskö- 
désre közlöm az érdekelt kartársakkal, hogy a Protestáns Tanítói 
Internátusok Alapjából nyújtandó neveltetési segély ügyében kér
déssel fordultam egyházi főhatóságunkhoz s onnan azt a tájékozta
tást nyertem, hogy a tanítói intemátus-alapból nyújtott segélyek 
ügyét a múlt évben az egyetemes egyház előkészítésére bízta a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr. Ebben a kérdésben az egy
házkerületi elnökségekből álló tanács döntött az egyetemes fel
ügyelő elnöklete mellett. Ez ideig az egyetemes egyház semmiféle 
fölhívást nem kapott ez ügyben és így intézkedési lehetősége sem 
volt. Mindaddig, amíg a minisztérium megkeresése hiányzik, semmi
féle igénybejelentésnek vagy folyamodás beküldésének helye nem 
lehet. Ha a Tanítók Ferenc József Házában ellátáson levő ev. 
tanítógyermekek éveken át fennállott kedvezménye megszűnt volna, 
akkor ez összekapcsolódik az intemátusi alapból nyert segélyek 
ügyével. Az egyházi főhatóságnak a minisztériumban lefolytatott 
előzetes tárgyalásai s az erre vonatkozó rendeletek is azt igazolják, 
hogy az alap kiosztásra engedélyezett összegét elsősorban interná
tusbán tanuló tanítófiúk részére kívánta a miniszter megállapítani. 
— ígéretet nyertem az egyházi főhatóságtól arra nézve, hogy figye
lemmel kíséri ezt az ügyet s mihelyt valami biztosat sikerül meg
tudnia, engem tájékoztatni fog. Ez esetben lapunk útján tájékozta
tom a továbbiakról az érdekelteket.

Sz. D., Alsóság. Köszönöm, hogy anyagilag és szellemiekkel is 
a lap mellé álltái. A  képek az iskolából olyan mértékben kerülnek 
közlésre, amilyen mértékben hely van. A  Rákóczí-ünnepélyre al
kalmas verset, sajnos, csak májusban közölhetem. Most volna idő
szerűbb, de már megtelt a rendelkezésre álló hely. Örülök, hogy a 
terményfizetéses tanítóság ügyében a vármegyei bizottsági gyűlésen 
szót emeltél. Már értesültem róla a lapokból. Kérem máskor is 
támogatásodat s egyben gratulálok. Alkalmilag közlök hasonló kí
vánságokat.

(Folytatás a 5. borítékoldalon.)



Öreg bajtárs, —
az öreggé tisztesedéit bajtársról-

Mottó: Sebes folyó a gyors időnek árja,
Ragadja gyorsan éltünk csónakját;
Ma még virágít a tavasz tárja, 
Megcsapja holnap őszi dér a fát.

„Migrate veteres Az idő elrepült a vezértől is; erőinek fogy
tát érezve, távozott őrhelyéről, ő  is, mint idősebb kortársai, csendes 
emberré lenni vágyott. A  természet törvénye alól nincs kivétel; ha 
eljár az időnk, elfogy az erőnk s elfogy a munkakedvünk is. Nagy

* 0

Krug Lajos.

munka után kívánja a test is, a lélek is a nyugalmat. Van abban min
dig valami szívet megindító, mikor a köztéren szereplő távozik arról 
a helyről, amelyen évek során át megszoktuk alakjának látását, meg
szoktuk hangjának zenéjét. Távozott a küzdőtérről a vezér, a ha ta l
mas embertölgy: Krug Lajos is, miután a „szelek mérgét nemesen 
kiállta .“

Az Evangélikus Népiskola ez évi februári számában Őrszigety 
Lajos „Köszöntő“ című cikkében, az új vezér üdvözlése mellett, így 
aposztrofálja a távozó vezért: „Krug Lajos neve örökre be van írva 
a magyar ev. tanítóság történetébe. Ha mással nem is, de azzal az 
eggyel is, hogy annak a maroknyi csapatnak a nagy tanítói közösség-
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beni tekintélyt és súlyt terem tett: méltóvá tette magát arra, hogy ne
vének méltó megörökítésére gondunk legyen.“

A küzdőtérről való távozása alkalmából többen m éltatták Krug 
Lajos érdemeit. Én most, mint öreg baj társ, vázlatos életrajzát és 
munkásságát óhajtom megírni e lapok hasábjain, hogy a munkame
zőn most működő fiatal tanítók lássák, tudják meg, kije volt Krug 
Lajos a magyar tanítóságnak, úgyis, mint a tanítóság vezére, úgyis 
mint pedagógus és mint társadalm i tényező. Valami benső szózat 
érinti meg lelkemet s az késztet, hogy róla írjak, akivel egyházi té 
ren és országos vonatkozásban, hosszú ideig együtt működtem. M él
tónak találom emlékét így is megörökíteni éppen abban a lapban, 
amelynek hasábjain világító fáklyája volt sok ideig a tanítóknak és 
amelyben erejének javarészét hozta áldozatul a tanítói közért és a 
tanítói érdekek előbbreviteléért. Különös érdeméül kell feljegyeznem, 
hogy az élet lelketaszaló viszontagságai se tudták ídeálizmusának 
szent olaját elfogyasztani. Lelkét állandóan áthatotta hivatásának 
szeretete; munkásságát pedig megtermékenyítette ideálizmusának 
jótevő melegsége. Az is igaz, hogy ideálizmus nélkül hivatásos, kö
telességtudó és munkakörét ügyszeretettel betöltő tanító el sem kép
zelhető.

Krug Lajos érdemeiről, munkásságáról, sikereiről, eleddig ért
hető okhói, nem szólhatott az Evangélikus Népiskola; de most, mikor 
ő, az eddigi őr, a közmondás szerint árkon kívül van, amikor nem ő 
dirigálja a lap hasábjait, — most szabad már érdemeit e lapokon 
méltatni. Talán nem tűnik fel bizantinizmusnak az elismerés nyilvá
nítási, ha a Krug Lajos nevét más vonatkozásban viselő lapban, Krug 
Lajosról írunk.

Tudom, hogy eljön az idő, amikor hivatott toll fogja méltatni az 
ő munkásságát, de én, a volt veterán bajtárs, úgy érzem, hogy most, 
amikor nemcsak a küzdőtérről, hanem a szerkesztéstől is visszavonul, 
— az a lap, amely büszkén hordozta nevét, mint szerkesztőét, kell, 
hogy felelevenítsen egyet-mást az ő egyéni és hivatali életéből is. 
Hisz az ő neve nemcsak tanügyi körökben, nemcsak felekezetének 
társadalm ában, hanem a közélet más rétegében is fogalommá vált, 
akit általános tisztelet és nagyrabecsülés környez minden oldalon. 
Szellemileg is kimagasló, sőt fölényes. Képzettsége, széles szellemi 
látóköre, szónoki készsége szinte predesztinálták arra  a szerepre, 
amelyet tanügyi és társadalm i téren betöltött. Bár ma már a múlt 
embere ő is, de példája világító fáklyául szolgál most is, a ma küz
delmeinek munkásai előtt. A mai nemzedéknek megmutatta azt az 
utat, amely a jól végzett munka boldogító tudatához vezet.

Minden tettnek mérlege a siker. Krug Lajos szép sikerekre mu
tathat rá. Minden emberi pályának értéket súlya adhat. Krug Lajost, 
mint a szép élet egyik példaképét láthatjuk magunk előtt. Szemé
lyében mintegy magasztosulva látjuk a nehéz, küzdelmes, de gyö
nyörű tanítói pályát.

Nemesebb gondolkozásával fölavatott, ihletett szolgája kívánt 
lenni hivatásának. Teljes életével tett tanúságot róla, hogy a nép
nevelői pálya nem robot, hanem magasabbrendű hivatás. Ezek a ritka
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szép tulajdonok késztetnek engemet, a volt bajtársa t arra, hogy 
előtte meghajtsam zászlómat,

Krug Lajos a magyar népoktatásügy egyik legmarkánsabb 
alakja. A kadályt nem ismerve, kitartással küzdött a tanítóság é rd e
keiért és a tanítóság igazaiért. E m ellett minden igyekezete oda irá
nyult, hogy a tanító m unkája megbecsülésben részesüljön s ennek 
révén a tanítói tekintély emelkedjék. Ennek következménye volt, 
hogy a tanítói közéletben kartársainak bizalma a legmagasabb tiszt
ségekre emelte. Hosszú ideig vezéralakja volt az ország evangélikus 
tanítóságának. Az ország egyetemes tanítóságának is egyik büszke
sége. A Tanítók Országos Szövetségében egyiki legértékesebb m unka
erő. Nem is késett a tanítóság őt elismerésével kitüntetni. Az O rszá
gos Szövetség tiszteletbeli elnökévé választotta. Éppen így örökítette 
meg munkásságát felekezetének tanítósága is. Nehéz volna rövid mél
tatás keretében mindazokat a kitüntetéseket felsorolni, amelyekben 
úgy tanügyi, társadalm i és egyházi téren részesült. Érdemeinek mint
egy megkoronázása a legmagasabb szellemi fórumnak: a Magyar 
Tudományos Akadémiának az az elismerése, hogy a báró W odiáner 
egyik díját neki ítélte. Ennek a legmagasabb kitüntetésnek tudva
levőleg csak az ország legkiválóbb tanítói lehetnek részesei. És erre 
a ritka kitüntetésre teljesen rászolgált az a tanító, akinek eddigi élete 
mindig a szépnek, a jónak, a nemesnek szolgálatában állott.

E m éltatás keretében hadd emlékezzem meg Krug Lajos szár
mazásáról is és ezzel kapcsolatban társadalm i és közéleti szereplé
séről, — különösen a magyarosítás terén szerzett érdemeiről. A m a
gyar érzést, a magyar szellemet a szülei házban szívta magába. Édes
apja német származása ellenére is magyar érzésű ember volt: ha
sonlóképen német anyanyelvű édesanyja is. Ebben ta lá lja  m agyará
zatát, hogy Krug Lajos német névvel is magyar szívet hord keblében. 
Mivel német hangzású nevet visel, azt gondolhatnák talán a Krug 
Lajos lelkiségét nem ismerők, hogy leikétől a magyar érzés távol áll. 
Krug Lajos német hangzású neve ellenére is, a szó legigazabb érte l
mében sovén magyar, akit megalkuvásnélküli magyar érzés, magyar 
gondolkozás, nyilt egyenesség jellemez. Intranzigens m agyarságá
nak adta tanú jelét különösen a nyugatmagyarországi határvédő h ar
cok idején, amikor erdőmérnök fiával együtt, olyan hősies m agatar
tást tanúsított, amely szabadságának egyenes kockáztatásával járt. 
De mégsem hátrált meg, m ert magyarnak vallotta magát s m agyar
ságáért a martirsors fenyegetésére sem riadt vissza. Hogy Sopront a 
magyar hazához való hűségéért a dicsőséges Civitas fidelissima cím
mel ruházta fel a nemzet hálája: ebben Krug Lajosnak is aktiv része 
van. Sopronban a magyarosítás terén az itteni Férfidalkörben fejtett 
ki különös elismerést érdemlő tevékenységet, mint a jelzett dalkör
nek egykori karmestere. A soproni magyar dalkör a soproni m a
gyar kultúrának egyik erős vára lett karmestersége alatt s 
mint ilyen, valóságos kulturmisszíót teljesített. A dalkör hang
versenyei olyan hatással voltak a németnyelvű soproni publi
kumra, hogy az rendszeresen eljár a dalkör hangversenyeire s így 
hódol a magyar Géniusznak.

Magyar szempontból különös elismerést érdemel az a ténye is,
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hogy több éven át nyaranként vagy száz német anyanyelvű gyerme
ket helyezett el a Soproni Irodalmi és Művészeti Kör égisze alatt 
Sopron vármegye rábaközi színmagyar községeiben. Ezzel párhuza
mosan vagy kétszáz németnyelvű gyermek számára pedig magyar 
tanfolyamot is rendezett. Több olyan ténykedéséről is tehetnék emlí
tést, amelyek beszédes bizonyságai igaz magyar gondolkodásának, 
ezeket azonban ezúttal mellőzöm. Nem mellőzhetem azonban annak 
a felemlítését, hogy nyelve, irálya is olyan tőzsgyökeres magyar, hogy 
a legmagyarabb toliforgatók közt is előkelő hely illeti meg.

Nem hagyhatom említés nélkül, a miről különben már fentebb 
is szóltam, hogy egyházi hatósága is felismerte benne az értékes 
munkaerőt s ezért helyet juttatott neki az egyházkormányzat vala
mennyi ágazataiban.

Hogy családi életéről is beszéljek: családi élete puritán, mint 
egész gondolkodása és ez a puritán élet a példás életmód jegyében 
folyik.

Zavartalan öröm nem halandóknak jutott osztályrészül — 
mondja a költő. Ezt Krug Lajosnak is vérző szívvel kellett tapasz
talnia. Az utóbbi időben egy nagyon szomorú momentum zavarta meg 
lelki harm óniáját: rajongással szertetett, galamblelkű feleségének el
hunyta, ami soha be nem hegedő sebet ütött szerető hitvesi szívén. 
M ert: ,,Az emberi szívet ha egyszer összezúzta a kegyetlen sors, 
nincs több öröm, ami képes legyen helyrehozni."

Most, amikor elvonul Krug Lajos a közszereplés teréről, kartársi 
szeretetünk és tiszteletünk legmelegebb ölelését küldjük a kiváló 
kartársnak és vezérnek s kívánjuk, hogy a nyugalmat igen sokáig 
zavartalan örömök között élvezze s mindenkor ,,boldog megelégedés
sel nézzen az Égre!"

Benedek Vince.

Egy elgondolás.
Elnök-főszerkesztőnk felhívásának kívánok eleget tenni, amikor 

a IX. Egyetemes Tanítógyűlés tárgysorozatának 7. pontjához (Mit 
tegyünk a társadalom  érdeklődésének az iskolaügy iránt való foko
zása és a nemzeti egység megvalósítása érdekében) egy elgondolást 
szállítok.

Lapunkat hosszadalmas elmefuttatásokkal megtölteni vétek, 
azért röviden és tömören:

1- Többet tanítunk, mint nevelünk . .  , vigyázzunk, hogy az egyen
súly fel ne boruljon.

2. Rengeteg az elméleti, úgyszólván semmi a gyakorlati okta
tás . . . bizonyára azért, mert; az életre nevelünk,

3. A továbbképző iskola csődbe jutott, m egbukott. . . béke ham
vaira.

4. Az ifjúság a 12, éves korban kicsúszik a hivatott vezető ke
zéből . , . hadd dűljön romba a gondosan felépített alkotás.

5. A cserkészet és leventeintézmény, az ifjúsági egyesületek kü
lön utakon fu tnak. . , mert egyesülésben rejlik az erő.
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6. Az iskola és a szülői ház kapcsolata laza . , . hiszen a mai 
szülői értekezletek is csak az iskolától kívánnak aktivitást.

7. Az iskolánkívüli népművelés, néhány dicséretes helyi ered
ménytől eltekintve, elméleti keretek között mozog . . . és csak hall
gatói vannak.

Egymásba torlódó, nagy horderejű problémák ezek és mind
egyiket a tanítónak, kell megoldania.

A  bajokat nem meglátni gyávaság, felismerni és nem megoldani 
— bűn!

Mai nyomorúságos helyzetünkben is meg kell oldani. Megoldani 
azokkal az eszközökkel, amelyek még koldustarisznyánk fenekén pi
hennek. Ha addig várunk, míg a tarisznya is szétfoszlik, akkor örökre 
a semmibe hull gyermekeink, ifjaink és nemzetünk boldogabb jö
vendője.

A  foltozó munka mit sem ér. Céltudatos, a kor szellemétől á t
hatott, mélyreható változásokat hozó cselekedetekre van szükség.

Ezeknek végrehajtására azonban pénz kell. Sok pénz. És koldus
tarisznyánkban egy árva garas sincsen. De van benne egyéb, ami 
szintén pénz, sőt több annál. Van időnk, lelkesedésünk, kitartásunk 
és megfelelő tudásunk,

A ma tanítója reggeltől estig tanít, estétől éjfélig az ifjúsági 
egyesületek, gazdakörök, műkedvelőgárdák és ezekhez hasonló mű
ködési területek rengetegeiben bukdácsol. Hogy ezeken kívül kántori 
funkciókat végez, népének, községének ügyes-bajos dolgait intézi, ez 
természetes. Családjának alig szentelhet időt. És én mégis azt merem 
mondani, hogy a fentebb említett problémák megoldására van időnk?

Van. De csak megfelelő munkabeosztással. Itt kell az első vál
toztatásokat végrehajtani. A  fenti problémák szolgálatában elgondo
lásom a következő:

Tanítsunk délelőtt, végezzünk gyakorlati foglalkoztatást dél
után. Vagyis az elméleti részt válasszuk el a gvakorlatítól, mégis úgy, 
hegy az egyik a másiknak szoros tartozéka legyen. Az élet is ezt 
műveli. E szerint az egy tanerős iskola is alkalmas az idők sürgető 
feladatainak megoldására. Mert:

Délelőtt tanítom az I—VI. osztály ú, n, elméleti tárgyait', míg 
délután a III—VI. osztályt és a (volt) továbbképző iskola I—II. osz
tályait gyakorlati oktatásban részesítem és máris leraktam  a V III 
osztályú elemi népiskola alapjait.

A  délutáni foglalkoztatásra összevont sereg külön elnevezés alatt 
működik. Formailag külön szerv és ebben különféle munkacsoportok 
végzik a tanító által irányított önálló munkájukat.

Ilyen módon feltétlenül alapépítménye lesz az iskola a levente- 
és cserkészintézménynek és főképen alkalm at ad a szülői háznak és 
a  társadalom nak a cselekvő bekapcsolásra, mert ez utóbbiak a dél
utáni foglalkoztató szervnek (nevezzük apródseregnek) támogató szö
vetsége. E szövetség az iskola munkatervével párhuzamosan műkö
dik. M agábafoglalja az ifjúsági szerveket, az iskolánkívüli népmű
velést, önképzőköröket és az erők szétforgácsolására létrehozott egye
sületeket.

Egyszóval: az egész községet egyetlen egy lüktető ütemben ha^
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ladó, közös célokért összefogó szerv irányítja és vezeti az új tanterv
ben megjelölt végcél felé. A szerv lelke a tanító, aki immár megfelelő 
idővel, hatalmas munkasereggel és dolgozó munkatársakkal rendel
kezik. Lelkesedés, kitartás és tudás sem m arad el, mert a kézzel
fogható, azonnal jelentkező és szemlélhető eredmények nyomán tá 
madó társadalm i érdeklődés és közreműködés a lankadni készülő 
újabb és újabb tettekre serkenti.

így kellene összefogni, így kellene a valódi nemzeti egységet 
megteremteni.

A nagy vonásokban vázolt elgondolásom részleteiről, ha nem un
tatok, legközelebb.

Királyfalvi Gusztáv.

A tanítók tanulmányi kirándulásairól.
Az új tan terv  határozottan  állást foglal a kirándulások mellett. 

A kirándulások alkalmával szerzett ism eretek és tapasztalatok ér
ték é t pedagógiai szempontból kétségbe vonni nem lehet. De éppen 
e minden kétséget kizáró létjogosultsága m iatt kell és érdemes a 
kirándulásokról beszélni.

Az én célom nem az, hogy az iskolai kirándulásokról írjak ta 
nulmányt, hanem az, hogy a tanítói kirándulások megszervezésére 
vessek fel gondolatokat. Ma, amikor a porbasújtott magyar haza 
szebb jövendőjének alapjait rakjuk le a reánk bízott gyermekszí
vekbe, nem nézhetjük közönyös arccal, karba te tt kezekkel azt az 
aknam unkát, am elyet a külföldi tankönyvirodalom  ellenünk folytat.. 
Igaz ugyan, hogy e tévtanok révíziója rövidesen megtörténik, de 
mégsem állhatunk addig némán és szótlanul, A gyermekbe a szülő
föld, a haza szeretetét csak akkor tudjuk beoltani, ha azt mi is 
ismerjük.

Nem idézők most a külföldi könyvek csodabogaraiból, hanem 
felvetem a kérdést: „Melyik kartársam  meri elmondani magáról, 
hogy e m egcsonkított hazát teljesen ism éri?“ Azt hiszem, nagyon 
kevés bizakodó feleletet kapnék. De a hiba talán nem is bennünk 
van, m ert vagy módja, vagy pedig anyagi fedezete nem volt annak, 
hogy utazgatással m egism erhettük volna azt a földet, amelyen 
apáink vére folyt!

Élníakarásunk egyik feltétele a minél hathatósabb propaganda 
kifejtése. E cél érdekében örömmel könyveltem el a „Balatoni Bi
zottság“ pályázati hirdetését, amely pályázat fel akarja tárni mind
azon lehetőségeket, amelyek által a Balaton idegenforgalma em el
kedik. Amikor örömmel üdvözlöm az ilyen megmozdulásokat, ugyan
akkor szomorúság tölti el a lelkemet, m ert látom, hogy élhetetle
nek vagyunk. M iért? Azért, m ert ez a csodás szépségű Balaton 
és balzsamos levegőjű partvidéke a hegyek koszorújával és lankás 
fövenypartjával m ár ezer éve birtokunkban van s mégis egy világ
égésnek, egy gyászos trianoni békének kellett jönnie, hogy a vesz
te tt tájak siratása m ellett figyelmünk a megmaradt term észeti kin
csek felé forduljon.
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De így vagyunk a term észeti kincsek másik csoportjával, a 
barlangokkal is. Amíg A usztria jelentéktelen barlangjainak tízezer
számra vannak hazai és külföldi látogatói, addig a mi A ggtelekünk 
alig számlál pár ezer látogatót. S e tények következm énye az, hogy 
a barlang belseje siralmas képet nyújt, ahol híre-ham va sincs a vil
lanyvilágításnak. Pedig népszerűsítésének ez is egyik feltétele.

E közbevetéssel csak azt akartam  bebizonyítani, hogy a tan ító 
ságra nagy feladatok várnak  s e feladatok megoldása csak úgy le
hetséges, ha teljes és biztos ism eretekkel rendelkezünk.

A szülőföld és haza m egismerését én a kirándulások rendszere
sítésével gondolom keresztülvihetőnek. Az egyéni utazáshoz sok 
pénz kell s így nem is kínálkozik annyi lehetőség az elm élyedésre, 
eszmecserére, mint a közös kirándulásoknál, A kirándulások meg
rendezését a nagy szünidőben tartom  a legalkalm asabbnak. Június 
vagy szeptem ber hónapokban.

Elgondolásom a következő:
„Egyházmegyénként kellene megszervezni a kiránduló tá rsasá 

got. A tanítóegyesület elnöke részletes program mot dolgozna ki, 
amelynek alapján az tényleg le is folyna. A vasúti kedvezm ény 
m egszerzése nem okoz nehézséget, mivel tanulm ányi kirándulásról 
és több egyénnek egy célba való utazásáról van szó. Mi hát az ak a 
dály? Az anyagi oldal?! Ezzel is számot vetettem  s azt hiszem, 
nem sok ellentm ondásra találok annak kijelentésével, hogy minden 
kartá rs  tud évenként 2 pengőt fizetni a kirándulási alapba, amely 
összeget az egyesületi tagdíjjal együtt fizetné a pénztáros kezeihez. 
Az így befolyt összeget felhasználásig a takarékban  kellene gyü- 
m ölcsöztetni s 2—3 év alatt együtt lenne akkora összeg, amelyből 
kikerülne egy nagyobb út vasúti költsége. Azok, akik a k irándulá
son nem vennének részt, szintén fizetnék az évi 2 pengőt s az 
egyesület gyűlésén beszámoló keretében  hallanák a kirándulás le
folyását. Ma már majdnem minden nagyobb idegenforgalmú hely
ségnek van tájékoztató (idegenforgalmi) irodája, ahonnan a k irán 
dulás rendezője hasznos útbaigazításokat kaphatna. A történelm i 
nevezetességek ism ertetésére minden alkalommal lehett képzett 
előadót biztosítani, aki mint idegenvezető is szerepelne.

A közös kirándulások nemcsak a bajtársi érzés elm élyítését cé
lozzák, hanem biztos anyagot adnak a történelem , földrajz, term é
szetrajz st. tárgyak tanításához. M ert kétségen felül áll, hogy a 
tapasztalat által szerzett ism eretanyag m indenkor határozott biz
tosságot kölcsönöz tanításunknak s a siker biztos záloga.

Felvetettem  az eszmét, m ert érzem, hogy a hon megismerése 
hazafíúi kötelessége minden magyar tanítónak s a hazaszeretet el
m élyítésének egyedül célravezető eszköze. M indenesetre nyitva az 
út más elgondolások és tervek  számára. Én csak megindítója ak a r
tam  lenni egy elgondolásnak, amelyből azután több hozzászólás, ter- 
vezgetés után megszületik a valóság!

A szerkesztő felhívására készítettem egy kirándulási tervet. A 
májusi számban közlöm azzal, hogy az utazásba belekapcsoltam rév
fülöpi üdülőházunkat.

Bertalan Sándor.
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Az O. T. B. A. körül.
írta : Pozsonyi Károly dr.

Valóban lélekemelő dolognak látszik, mondjuk, annak érezzük,, 
mikor végigsuhan tekintetünk a IX. Egyetemes Tanítógyülés tárgy- 
sorozatán, m ert íme, mintha végeszakadt volna annak a sok keserű
ségnek, mely a helyi egyesületek meghívóin, évek hosszú során át 
szinte kiabáló módon felénk vigyorgott. Sérelmek láncolata egy- 
másbafondódva, vég nélkül és most — az ügyrend 7. pontja látszó
lag mellesleg foglalkozik m ajd anyagi ügyekkel is. Tehát még sincs 
rendben minden, mégis csak szellőztetni kell anyagi bajainkat, nem 
is tartanám  bölcs dolognak — csupán csak azért, mert panaszaink 

„süket fülekre találtak  — hát mi is elhallgassunk.
A régóta húzódó sérelmek, mely a terményfizetéses tanítókat 

sújtja, nem egyedülálló. Ott van pl. az arcképes igazolvány érvénye
sítési illeték —- évi 25 P — , melyet talán egyetlenegy egyházközség 
sem térít meg az igényjogosultaknak. (Vannak iskolafenntartó egy
házközségek, ahol megtérítik. — Szerk.) A zt mondják, ne utazzunk; 
hát ami azt illeti, szinte igazuk is van, m ert még igazolvánnyal sem 
ugrálhatunk messzire. Igen nehéz problémát képez a hadipótlék, 
melyet hasonlóképen szintén nem hajlandók fizetni az iskolafenn
tartók. Azzal u tasítják el az igényjogosultakat, hogy fizesse az, aki 
háborúba küldött bennünket. Tréfa nélkül, jogi szempontból tökéle
tesen helytálló ez a talpraesett válasz. Milyen alapon akarja sújtani 
az állam az iskolafenntartókat olyan tehertóbblettel, amely teljesen 
jogtalan lenne? A  bányakerületi tanítógyűlésen szóba került a hadi- 
pótlék ügye s a hozott határozat értelmében az elnökség az egyházi 
főhatóság útján intézkedést kért a minisztertől. Előre tudjuk mi lesz, 
ha lesz, az intézkedés. A miniszter fölkéri az egyházi főhatóságot, 
hogy intézkedjék! S minden m arad a régiben, m ert az egyházi fő
hatóságnak ahhoz nincs joga, hogy kényszerítse az iskolafenntartókat 
a hadipótlék fizetésére; ezt pedig nagyon jól tudja úgy az állami, 
mint az egyházi főhatóság, kár tehát minden szóért, mert közben 
múlik az idő, azóta elmúlt 9 esztendő.

A sorozatos státus- és fizetésrendezési erőlködés az egyenlő el
bánás elvén nyugszik — lehet, hogy tévedek — , tehát az államnak 
éppen ennek az elvnek az alapján nincs joga saját alkalm azottait 
olyan előnyökben részesíteni, melyeket a többieknek, tehát a feleke
zetieknek képtelen biztosítani saját iskolafenntartójuk részéről, m ert 
az állami alkalm azottak hadipótléka az összes adózók fillérjeiből te 
vődik össze, ezért az iskolafenntartó helyi adózók külön már nem 
sújthatok. Etikai szempontból is, csak az állam kötelezhető ilyen te r
mészetű terhek viselésére.

Legújabb és igen érzékeny veszteséget okozó sérelem, mondjuk 
röviden — az O. T. B. A. sérelem. A népjóléti intézmények az á l
lam szociális gondozásának gyümölcsei, gyönyörű eszmék valósul
nak meg bennük, de nincsen rózsa tövis nélkül, s ezeket a töviseket 
természetesen éppen nekünk, felekezeti tanítóknak kell éreznünk a 
közigazgatási tisztviselőkkel együtt. Az O. T. I.-ból maga a törvény
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zárt ki bennünket, a M. A. B. I.-nak természetszerűleg nem lehetünk 
tagjai, az O. T. B. A.-ból pedig miért, milyen alapon — nem tud 
juk — egyszerűen kihagytak. Mi talán nem szoktunk betegeskedni 
vagy talán olyan magas a fizetésünk — egységekben —, hogy sza
natóriumokban töltjük üres óráinkat?

Súlyos kérdés a gyógykezeltetés különösen sokgyermekes csalá
doknál, amikor pl. műtétre és hosszabb kórházi ápolásra szorul a 
osaládfő, vagy családtagjai. Régebben, mikor a szegénységi bizonyít
ványok kiadása nem volt szigorú szabályokhoz kötve, egyszerűen 
szegény jogon gyógykezeltette magát a tanító, de most hová fordul
jon segítségért? A legutolsó mindenescselédre vonatkozó betegse- 
gélyző rendelkezések betartásáról drákói szigorral gondoskodik az 
állam — pedig, mivel semmije sincs az orvosi kezelés kivételével, 
szegénységi alapon amúgy is kórházi ápolásra jogosult; e m ellett a 
magasrangú állami tisztviselők, akiknek 4—5, vagy még többször 
annyi a fizetésük, mint egy kezdő tanítónak, az 0 . T. B. A. révén 
ugyancsak ingyenes kórházi ápolásra tarthatnak igényt az egyéb 
kedvezményeken felül. Hol itt a logika? Képtelennek látszó a helyzet 
újabban azoknál a tanítóknál, akiknek illetményeit 100%-ban a köz
ponti illetményhivatal u talja  ki s akik így igazán csak névleg fele
kezeti tanítók. Tehát végeredményben csak címeken és elveken múlik; 
pedig, akárhogy csűrjük-csavarjuk, annak az adófizető polgárnak 
igazán mindegy, akár állami, akár községi, akár egyházi adó címen 
fizeti az adóját; és nekünk is tökéletesen mindegy lesz, akár állami, 
akár községi, akár felekezeti tanítók leszünk, de egyenlő elbánást 
kérünk, ha a nemzet apostolai vagyunk!!

Röviden idézem az 1927. évi 95.000. Ill/b. sz. N. M. M. rend. 
egyes ponjait, hogy lássuk, mitől foszt meg bennünket a rendelet.

Az 0 . T. B. A. tagjai 1927. évi július hó 20-tól kezdve kórházi 
(gyógyintézeti) ápolást igényelhetnek, mely ápolás ugyanazon be
tegségből kifolyólag egy éven belül, családfőnél 12 hetet, családtag
nál pedig 4 hetet meg nem haladhat.

Kórházi ápolás igénybevétele esetén utazási és betegszállítási 
költségek is igényelhetők.

Az igényjogosultak az O. T. B. A. terhére igényt tarthatnak  tü- 
dcbetegszanatóriumi kezelésre is.

Az igényjogosultak a náluk előfordult, szabályszerűen anyaköny
vezett szülés esetén, gyermekágyi segélyre tarthatnak igényt.

Az igényjogosult családfő (a tényleges és nyugállományú alkal
m azott és nyugellátást élvező özvegy) temetési segélyre tarhat igényt 
minden igényjogosult családtagjának elhalálozása esetén. Az igény
jogosult családfő (stb.) elhalálozása esetén pedig az igényjogosult 
házastársa tartha t igényt a temetési segélyre, ennek nemlétében az 
elhunytnak igényjogosult gyermekei, és ilyenek hiányában azok a 
családtagok, akik után a családfő haláláig családi pótlékot élvezett.

A  felsoroltakon felül most m ár ingyenes orvosi kezelés is jár az 
igényjogosultaknak, ott ahol O. T. B. A. orvos van.

Mindezen kedvezmények ellenszolgáltatásaképen a tagok részé
ről rendszeres járandóságaik 1'5%-a, olyan községekben ahol 0 . T. 
B. A. orvos még nincs 1%-a fizetendő.
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Vizsgáljuk meg ezek alapján, vájjon érdemes-e ezekért a ked
vezményekért küzdeni? Tegyük föl, egy havi 150 P-t élvező tanítóról
van szó. Havi járuléka (1'5%) 2‘25 P, tehát évi 27 P lenne. Olyan
családos kartárs nem igen akad, aki nem költené évi legalább 27 P-t
orvosi költségek címén. Ha most az illető kartárs — mondjuk 5 évig
egy fillért sem költ saját vagy családja gyógykezeltetésére, de 5 év 
múlva ő vagy családtagja hirtelen, műtéttel egybekötött kórházi ápo
lásra szőrül, mivel szegénységi bizonyítványt nem kaphat, a legmini
málisabb összeget számítva, napi 6 P-ős kórházi költség mellett havi 
180 P -t fog fizetni, a műtét és egyéb költséget (szállítás, borravaló) 
nem is számítva; holott a fenti számítás szerint, 5 év alatt csak 135 
P -t fizetett be járulék címén. így az 5 év folyamán befizetett 135 
P-őn felül legfeljebb néhány P kiadás m ellett mentesülne az erejét 
meghaladó horribilis költségektől.

Befejezésül arra  kérem kedves kartársaim at, — amennyiben idő
közben nem történik intézkedés javunkra — indítsák meg az egyház- 
megyei és egyházkerületi gyűléseken az akciót, az állami alkalm azot
takat megillető 0 . T. B. A. kedvezményeknek a felekezeti tanítókra 
való kiterjesztése tárgyában.

Mit tegyünk még? . . .
Irta : Radnai János.

Mindazok a szépen összefoglalt és tömören kifejezett gondola
tok, melyeket a IX. Egyetemes Tanítógyűlés rendezői oly szép cso
korba összefoglaltak, kell hogy még a legfásultabb tanító lelkét is 
májusi leheletként megérintsék. Lehet, hogy az lesz a sorsa, mint sok 
más szép tervnek és elvnek, de lehet, hogy a folytonos döngetés 
életre kelti azokat a rég alvó energiákat, melyek tétlenségre kárhoz
tatva ma még téli álmukat alusszák a kartársak lelkében a sok mel
lőzés és hiábavaló erőpazarlás miatt. A tanítók már oly sokszor indí
tottak szép terveket útnak, de azok még igen ritkán találtak  meg
hallgatásra.

Elgondolásokban, elvekben, célkitűzésekben mi mindig bőviben 
voltunk. Ezekből nem lesz hiány most sem, de sajnos a kivitelt soha
sem bízzák a tanítóságra, vagy csak igen kevéssé. Legfeljebb az is
kola négy fala közé eső részt, a többit . . .? azt mindig mások intézik. 
Hozzászoktunk már ahoz is, hogy tanítói karunk felett, sokszor m á
sok, a tanítóság akarata ellenére és megkérdezése nélkül döntenek. 
De mi Antheuszként valahányszor lábunk csak egy piciny szilárd ta 
la jt ér vagy egy szalmaszál jön segítségünkre, örömmel fogjuk meg, 
hogy újra  kezdjük szizifuszi munkánkat.

A IX. Egyetemes Tanítógyűlés nehéz fajsúlyú kérdéseket dob a 
közhangulat mérleg-serpenyőjébe. A társadalom is fel fog rá figyelni, 
de lehet, hogy csak azért, hogy egyesek újra  odamondhassák: ,,mit 
akarnak már megint ezek a tanítók?"

De azért mi csak üssük a dobot, lehet, hogy csak „elhaló szó a
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pusztában;“ de minden porszem egy sziklavár ami erősségünkhöz, ha 
sikerült ra jta  lábunkat megvetni.

Haladásunk irányát szerkesztőnk igen helyesen körvonalazta az 
E. N. februári számában, ahol azt mondja ,,a nyolc osztályú nép
iskola . . ., két tanerő kezében a magasabb nemzeti műveltség elemei
nek nyújtásával, egységes nemzeti irányba, van hivatva tovább fe j
leszteni a társadalom  életfelfogását, politikai meggyőződését".

Az eljövendő nemzedék felnevelésének nemzeti és gazdasági 
alapra való fektetésének ez lesz a sarkpontja.

A ma tanítósága tudatában van annak, hogy a mai „Tanterv" az 
életrevalóságnak előtérbehelyezésére fektette főcélját, a múlt elmé
leti tudásával szemben. De ennek a célkitűzésnek a mai hatosztályos 
elemi iskola és ennek korcs befejezése, a továbbképző iskola csak 
részben tud megfelelni. Bár az 1921. L ili. Te. az elemi iskolából ki
kerülő ifjút egy szebb, nemesebb eszmekörbe igyekszik belevonni, 
hogy az elemi iskolában lerakott alapon tovább építsen; a mai formá
jában mégsem felel meg céljának. Még pedig azért, mert eltérítették 
eredeti céljától. A mai „Levente Egyesületek" kevés kivétellel meg
álltak fejlődésükben és visszaesést m utatnak a múlttal szemben. Ez 
pedig két oknál fogva történik.

A vezetést és irányítást a közigazgatás közreműködésével a tö r
vényhatósági városi-, községi bizottságok, a testnevelési felügyelők 
és vezeetők, az 0 . T. T. fenhatósága alatt végzik, A  tanítók itt is 
csak mint oktatók és alárendeltek szerepelnek, minden vezető- és 
irányító szerep nélkül, m ert hisz m indent a Testnevelési Felügyelő
ség ír elő. A tanítók hovatovább alantas: és sokszor lealázó szerepü
ket megunva csak fásúlt közönnyel vagy teljes részvétlenséggel vég
zik m unkájukat ma ott ahol kell, de lehetőleg minél előbb, h a  l e  
h é t ,  meg akarnak szabadulni a vezetéstől, m ert ütközőpontok a le
vente és a hatóság között és sokszor megérdemelt védelemi helyett 
tám adást kapnak, nehéz és önfeláldozó m unkájukért. Minden falusi 
egyesületben működő tanító tud ja ezt.

Hogy a falu társadalm át a nemzetnek minél értékesebb tagjává 
tudjuk tenni, erre nézve a következőket javasolnám a IX. Egyetemes 
Tanítógyűlés figyelmébe.

1. A nyolcosztályú népiskola megvalósítása két tanítós rendszer
rel. Ha máskép nem tanítópárok útján. Ezen a téren gazdasági, szo
ciális és népességi politikát szolgálva. Ennek szerves folytatása a fő
iskolai tanítóképzés.

2. A  „Levente Egyesület" mai irányítása helyett az: „Ifjúsági 
Egyesületi eszmekörbe térítse át, melyet 1894-ben kiadott 7135. sz. 
r. az 1902. évi 21.015 sz. r. és az 1907. évi 8668 sz. r. igen helyesen 
körvonalaztak. 1921. évi L ili. te. is elgondolásában kiváló, de keresz
tülvitele sok nehézségbe és akadályba ütközik. Tudjuk milyen nyo
morúságos viszonyok közt tengődik sok falusi „Levente Egyesület," 
még a legszükségesebb játszótér sincs biztosítva számára sok helyen. 
A foglalkozások is vasárnapra esnek és ezzel sok helyen a templom
tól vonják el a leventéket. Igaz, hogy arra  van rendelet, hogy a 
levente az Istentiszteleteken köteles megjelenni, de kérdem, hol ta r t
ják ezt be? (A mi községünkben pl. három órás foglalkozást írnak
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elő és ezt délelőtt tartják.) Helyesebb a foglalkozásokat délután ta r 
tani, de, kérem, hol van az a tanult ember, ami esetünkben tanító, 
aki 60—80— 100-as létszámmal dolgozik és más ezerféle elfoglaltsága 
m ellett egyetlen vasárnap délutánját is munkával töltse el. Ki birja 
ezt az iramot negyven évig? Hol van az önképzés és pihenésre szol
gáló idő? A nyári két hónap?! Ez igen. De vájjon a kéthónapi erő
gyűjtésből lehet-e 10 hónapon át élősködni úgy, hogy azt nap-nap 
után ne pótoljuk.

Hogy a társadalm at nemzeti erőforrásul teljes egészében le tud
juk kötni, ahoz szükséges lesz kiküszöbölni a ma fennálló ellentéte
ket. Ezt pedig egyrészt úgy érjük el, ha a Levente Egyesületek mai 
form áját megváltoztatjuk. Ez pedig a következő:

A VIII. osztályból kilépő ifjúságot a 21. évig osszuk be három 
korosztályba. 14— 16., 16— 18. és 18—21-ig. Az első csoport szerves 
folytatása legyen az elemi iskolának, a másik két csoportban a mai 
forma m ellett szélesebb alapokra helyezzük; a kiképzést.

A  város vagy község állítson fel ifjúsági otthonokat. Az ottho
nokban gondoskodjék az ifjak foglalkoztatásáról és szórakozásáról 
olyan formában, mint azt cserkészcsapataink teszik. A sportszerűség 
legyen a fő irányelv. A testi foglalkozás lehet az atlétika minden ága, 
társasjátékok emellett boxolás, birkózás, vívás. A szellemi foglalko
zásra pedig folyóiratok, társasjátékok, színdarabok, sakk, ping
pong stb.

A  vezetők részére tanfolyamok tartása szükséges mindaddig, 
amig a most felnövekvő ifjú nemzedék tagjai, akik már ez irányú ki
képzést kapnak, helyet foglalhatnak soraink között. A középiskolák
ban ez irányú teljesebb kiképzést kellene nyújtani. Hogy a sikert elő
mozdítsuk, szerezzünk előnyöket is a kiválóbbak számára, (pl. mun
kaalkalom teremtés, munkába való helyezés.) A gyárak és üzemek a 
jobb bizonyítvánnyal rendelkezőknek juttassanak munkát.

A  vezetők pedig, hogy munkakedvüket fokozzák, adjanak ön
álló hatáskört, nyújtsanak a felettesek segítő kezet, támogatást és 
néha-néha egy kis elismerést is, soronkívüli előléptetés vagy kitünte
tés formájában, amiből ma vajmi kevésben van része a tanítóságnak.

A vezetésbe vonják be a falu összes intelligens embereit.
(Folytatjuk.)

Tarlózás.
A holt betűk életrekeltéséhez szív kell: a Te szíved!

Észrevetted-e m ár? Milyen jóleső öröm a csendes lelki békesség: 
Jobbnak, szebbnek látni az életet, a munkát, mint látják a folyton elé
gedetlenkedők.

A gyermek nem fadarab! Te nem vagy esztergályos, aki figurá
kat farag. Dehogy! Tudod: Mindenik gyermek külön világ! És min-
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denik hoz számodra valami ajándékot, amitől gazdagabb lesz a szí
ved. Keresed-e a Te ajándékodat, a gyermekszemek ragyogó világá
ban? Mit hoztak Néked?

Az apró emberkékben csak ellenséged látod? Kik naponként 
nyűvik idegszálaidat. Vagy az ,.Emberkét" is, ki nagy elfoglaltságá
ban gyámoltalanságában Tőled várja, hogy melengesd, szépítsd az 
élet fácskáját?

Rádiód keresőjét forgatod, hogy a kívánt hullámhosszat megta
láld . . . Hát szíved keresője fel van-e hangolva az embertestvérek 
m egbecsülésének hullám hosszára?

Nem elég ismerni, érteni is kell a gyermeket!

Rád is csak a külsőségek hatnak? ,. . Egy híres író igen szép és 
tartalm as előadásán voltam. Előadás végén egyik barátom  így szólt 
hozzám: „Láttad, milyen csúnya, himlőhelyes arca van?" Mindössze 
ennyi megjegyzése volt az élményszámba menő előadásról. Ez az 
ember, egy másik ember külső csúnyasága m iatt elvesztette annak 
lelki szépségeit. Van-e sok szegény, csúnya tanítványod?

Csillagnéző, csodaváró vagy-e? Szívedben égnek-e még a gyö
nyörű tüzek, melyeket Isten gyújtott benned? Az ifjúság a remény, 
a tudás — a hit lobogó tüzei?

>*:
Az a kérdés: mi számodra a karácsonyi örömhír? Földi ajándék- 

várás, nagyszerű kirakatlátványosság, vagy csendes hálaimádság?

Gyönyörűség nézni, meghitt beszélgetések nyomán, gyermeksze
mekbe kúszó apró szeretetlángok fellobbanását. Láttad-e már?

Hí
Észrevetted? Minden szavad különös súlyt nyer, ha azokat é le

ted példája támogatja.
#

Szép csendesen, mint a téli alkonyban kihúnyó fények, elhomá
lyosul a Te tüzed. Végül csak húnyó zsarátnok leszel a sízürke hamu 
alatt. Ne fájjon ez Testvér! Égnek a csillagok! Égnek már lángoddal 
gyújtott új tüzek.

Hí
Mi a tanítás végcélja? Megtanítani az embereket, hogy nincsenek 

egyedül.
Hí s

Legtöbbször azért nem ismerjük egymást, mert nem látjuk meg 
embertestvéreink jóságát.
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A szünidei testnevelési tanfolyam.
írta : Halmai (Jaeger) Olivér, kántortanító.

(Folytatás.)
Aki (e nyári tanfolyam hallgatói közül) figyelemmel hallgatta 

Jávor tanár úr előadását (tárgya a testnevelés pedagógiája volt), az 
-— amennyiben eddig a pedagógia ezen ágával még nem foglalko
zott —< sok ú ja t gyűjthetett tudásának eme tárháza számára is. Az 
előadó főiskolai tanár csak fejezeteket adott elő, azaz rövidre fogta 
mondanivalóját. Foglalkozott a testnevelés történeti áttekintésével. 
M egállapította, hogy a testnevelés nemcsak gyakorlat, hanem elmélet 
is, mégpedig a testi fejlődés és nevelés egymásra vonatkozó elmélete. 
A testnevelési pedagógiának problem atikája kapcsán behatóan tá r
gyalta az egyes problémákat, feleletre váró kérdéseket. Ezeket: 
„Vájjon a testnevelés helyet foglalhat-e a nevelés egészében?“ ,,Mi 
a testnevelés és ezen belül az iskolai testnevelés cé lja?“ ,,A testne
velés feladatai s ezekkel párhuzamosan ezek feltételei.“ „Miféle 
szempontok szerint végezzük a testnevelés fe ladatait?“ Melyek az 
eszközei? (Ápolás és gyakorlás.) „Vannak-e a testnevelést előnyösen 
befolyásoló tényezők, segítségek?“ „Melyek az akadályok?" Sajnos, 
a tanácskozásunkul kínálkozó rövid idő parancsol előadásom ide
jére vonatkozólag is s ezt, az elméleti tárgyak közül hozzánk legkö
zelebb állót sem adhatom elő részletesen.

Az órarenden meglehetősen tekintélyes óraszámmal rendelkezik 
a „Nemzetvédelmi ismeretek" című tárgy. Erről kedves hallgatóim, 
megbocsájtanak, semmit sem szólok. Eliszen ha egy pillanatra fel
idézzük a tárgy nevét, máris tisztában vagyunk azzal, hogy itt főként 
a modern harcászatról van szó. E tárgy két előadója valósággal m a
gával ragadta a férfihallgatóságot. Aki kedves hallgatóim, kedves k ar
társaim  közül ezzel a tárggyal rokonszenvez, vagy talán vele szoros 
barátságot kíván fenntartani, annak szívesen s készséggel ajánlom a 
„Korszerű honvédelmi kérdések“ c. könyvet, mely tudomásom sze
rint a honvédelmi minisztériumban kapható. Ára: 5 P.

Nagy figyelemmel hallgattuk dr. M alán Mihály főiskolai elő
adónak a testtanról és testmérésről szóló 4 óráját. Bár inkább or
vosoknak való az az anyag, melyet megismertünk, mégis örültünk 
annak, hogy ebbeli ismereteink is gyarapodtak. Miután az előadó or
vos ismertette a különböző testméréseket s a test fejlődését, áttért 
arra, hogy milyen hatást gyakarol a rendszeres testnevelés, testgya
korlás a gyakorlóra, illetve annak testére. Az átlagos, általános mé
rések pl. Svájcban azt eredményezték, hogy a testgyakorlás a to r
nászok szélességi növekedését fokozta; mell- és vállszélességük volt 
nagyobb a nem tornászokéval szemben. És egy másik próbamérés 
ugyancsak szép eredményt hozott. Egy bizonyos számú tanoncot két
heti kímélet után négyheti testnevelésre fogtak; rendes táplálkozás
ról is volt gondoskodva. A négy hét letelte után a tanoncok sokkal 
kevésbé érezték a fáradtságot, kevésbé hültek meg, mint a rendes, 
tornászás nélküli munkálkodás idején. Átlag 1’24 kg súlynövekedést 
értek el ez alatt a próbaidő alatt s még a tüdőkapacitásuk is növe
kedett. A legörvendetesebb eredmény pedig az volt, hogy azoknál
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mutatkozott a legnagyobb mérvű s legelőnyösebb fejlődés, akik az
előtt nem tornásztak. Ilyen, a legnagyobb általánosságban eszközölt 
próbamérések azt igazolják, hogy a rendszeres testnevelés a rendes 
növekedési irányban növeli a testet s erősíti is. Ez talán magától é r
tetődőnek mondható. De mégis csak szembetűnően, csodálatosképen 
érdekes, hogy ezek az eredmények a munkába való visszatérés után 
is jóidéig megmaradnak. A rendszeres testnevelés még az előzőkön 
kívül is oly sok áldásos hatást fejt ki az emberi testre, hogy nem áll 
módomban azokat egytől-egyig felsorolnom. De még meg kell mon
danom, hogy számos betegségnek, így a tuberkulózisnak is ellen
szere, megelőzője. Ezt igazolja az alábbi számadat. A testmérés el
méletének adattára  szerint a diákoknak csak 8'66% -a rendelkezik 
tág, azaz erős mellkassal, viszont a sportolók, tornászok 71‘2% -a 
tág mellkasú. Az előzőkkel együtt jó hatás az is, hogy csökkenik a 
bőr alatti kötőszövet (csupán az úszás növeli), de rugalmassága nö
vekedik s az arcráncok eltűnnek. Előnyösen változik a csontrend
szer, valamint az izomerő. Az orvosi tudomány megemlít nekünk 
olyan egyént, kinek izomereje a rendszeres testnevelés folytán a két
ezerszeresére emelkedett. Végső eredményül a szerint, hogy a spor
toló a testgyakorlás mely ágazatával foglalkozik bővebben — mon
dom — a szerint alakul ki teste. Ez azután idők folyamán testtípussá' 
fejlődik. A testmérés elmélete 4 test-, illetve sporttípust különböztet 
meg: tornászót, a 1 étát, birkózót és maratoni futót.

Ámde csak most veszem észre, hogy túlzottan belemerültem a 
testmérés elméletébe. Hát, hogy a többi tárgyra is idejében sor ke
rüljön, rögtön rátérek a testgyakorlásra, a tornára, mely már eddig 
is mint fogalom oly sokszor szerepelt, de még nem megtárgyalás 
alakjában. A  testgyakorlásnak nem az elméletét, hanem a gyakorlati 
részét veszem előbb tárgyalás alá. Azért teszem ezt, mivel minden
nap volt tornánk, mégpedig a délelőtti munkánk első órájában, így 
az órarend szerint a gyakorlatiak megelőzték az elméletieket. Minek 
volt ebből 20 gyakorlati óra? — kérdezhetné valaki. Azért, mert a 
6 osztály anyagát legalább 1—2 óraterv bem utatása és begyakorlása 
folytán, ha akartuk, eléggé megismerhettük. Ezeken a tornaórákon 
Kmetykó János, a Testnevelési Főiskola tanári karának egyik ki
válósága foglalkozott velünk, ő  volt a tanító bácsi, mi voltunk a gye
rekek. Óráit mintás tervszerűséggel tarto tta  meg. Nagyszerű ó ra ter
veket gyakoroltunk végig reggelenként 7 órától 7 óra 45 percig. Nem 
volt olyan óra, melynek anyaga nem klappolt volna Kmetykó elmé
leti felfogásával. Valóban minden órán mindegyikünk teste és lelke 
kapott táplálékot, mindegyikünk teste és lelke együttesen játszado
z o l Ezekután érthető az, hogy ha bármelyik hűen lejegyzett tanítási 
egységet idézném is kedves hallgatóim előtt, mindegyikben megta
lálnék azt, amit az elemi fokú magyar tornatanítás követel, annál is 
inkább, mert maga Kmetykó János a megalapozója. Honnan tudom 
ezt oly biztosan? Az eddig megjelent 28 kötetnyi tornával foglal
kozó 25 művéből. Legyen szabad e műveknek címét, megjelenési évét 
meg azokkal kapcsolatban, melyek bennünket közelebbről érdekel
nek, azoknak kiadóját is felolvasnom. Első művét 1910-ben írta e cí
men: ,,Az ifjúsági testnevelés célja, jelene és jövője“. Ugyancsak
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ebben az évben jelent meg „Zenés szabadgyakorlatok“ c. füzetecs- 
kéje. Harmadik műve „Dánország testnevelésügye“. Megjelent 1912- 
ben. A  negyedik;: „A magyar testnevelés reform ja“ (1912). Az ötödik: 
„Újabb tapasztalataim  az északi népeknél (dánoknál, svédeknél, nor
végeknél és finneknél)“ (1913), A hatodik: „Az iskolai testnevelés 
újraszervezése“ (1915), K iadója az Egyetemi Nyomda, (Kmet'ykónak 
e műve volt a megindítója a modern testnevelésünknek. Terjedelm e: 
320 oldal.) A  hetedik.: „A testnevelő tanárképzésről" (1916). A  nyol
cadik: „Testnevelési úttnutató" (1916). A kilencedik: „A tanítóképző
intézetek tanmenete." (Egyetemi Nyomda, 1916.) A tizedik: „A ta 
nítóképző-intézetek tanmenete." (Egyetemi Nyomda, 1916.) A  tizen
egyedik: „Felső kereskedelmi iskolák tanterve és utasítása." (1916. 
Terjedelm e: 220 oldal.) A  tizenkettedik: „A középiskolák új tan 
terve és utasítása" (1916), A tizenharmadik „Polgári iskolai tanterv 
és u tasítás“ (1917). A tizennegyedik: „Elemi iskolák tanterve és u ta
sítása" (1918). A  tizenötödik: „Óratervek elemi népiskolák számára 
(1919). A  tizenhatodik: „A testnevelés pedagógiai elvei" (1921). A 
tizenhetedik: „Népiskolai testgyakorlás" (1922). A  tizennyolcadik: 
„A gimnasztikáról" (1923). A tizenkilencedik: „Normáliskolai be
rendezések és felszerelések" (1924). A  huszadik: „Kötelező testne
velés a főiskolákon" (1924). A  huszonegyedik: „A testnevelés alap
elemei" (1924). A  huszonkettedik: „A testnevelőképzés ú jraszerve
zése" (1924), A  husizonharmadik: „A nevelő testgyakorlás anyaga (4 
kötetben)“. Kiadója: a Testnevelési Tanács (OTT) (1929). A  hu
szonnegyedik: „Művezetői vezérfonal" (1931). És az utolsó, a hu
szonötödik: „Testnevelési vezérkönyv.“ (Kiadója maga a szerző. Kö
zelebbi címe: Budapest, Győri-út 13. Testnevelési Főiskola.) — Meg
állapíthatjuk tehát, hogy e műveknek csaknem fele foglalkozik az 
elemi fokú testneveléssel s hogy ezek közül is a legutolsó a népis
kolai „Testnevelési Vezérkönyv“ az a mű, mely részünkről nélkülöz
hetetlennek nevezhető. Végeredményben azonban hangsúlyozandó, 
hogy közvetve mindegyik könyv érinti az elemi népiskolát, jobban 
kifejezve: közvetlenül érinti annak ama tanítóját, ki önképzésének 
idejét főleg a testnevelés elméletének és gyakorlatának tanulmányo
zásával tölti el. Hogy, hogy ily sokat foglalkozott ez a híres főiskolai 
tanár éppen az elemi iskolai testgyakorlással? Miért gondolt ő arra, 
hogy a tanítók ebbeli m unkáját megkönnyítse? Mert ő is tanító volt. 
Még hozzá nagyszerű tanító lehetett. Most a Főiskolán őt, a főiskolai 
tanárt köztisztelet1 és közszeretet veszi körül a tanári kar és az ifjú
ság részéről egyaránt. Tudom, hogy a vele már ismerős tanítói sereg 
ugyanilyen érzelmekkel viseltetik iránta. Mindenképen ő az, kivel 
legtöbbet kell foglalkoznom jelen előadásomban. Órái oly tetszetősek 
voltak, hogy mind a gyakorlati, mind az elméleti óráiról senki sem 
hiányzott. Az órát taps nyitotta meg s ugyanaz zárta be. Igaz, hogy 
ilyeni hangulatban lehet is tanítani, magyarázni.

(Folytatása következik)
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Eredményfokozás az osztatlan 
iskolában.

Tudom, hogy nagy feladatra vállalkozom, mikor e kérdésre aka
rok útm utatással szolgálni, de az égetően sürgős kérdésre jó minél 
előbb felelni, hogy a behatóbb tanács beérkeztéig segítséget nyújt
sunk annak, aki segítésre vár.

Bizonyára vannak idősebb, sőt fiatalabb kartársaím  között töb
ben, kik éveken át osztatlan iskolát vezettek és így biztosan tudnak 
hasonló, vagy jobb módot is ajánlani fenti kérdés megoldására, de 
én az én tapasztalataim at azzal a kérelemmel közlöm, hogy akik ér
tékesíteni tudják, fogadják szívesen. Egyébként örülnék, ha új len
dülettel indult kedves lapunk hasábjain többen is nyilatkoznának e 
kérdés felöl, m ert a jónál mindig van jobb is.

M ielőtt most m ár az egyes tantárgyak keretében keresztülviendő 
eljárásra térnék át, ajánlanom; kell, hogy az osztatlan iskola tanító ja 
szokjék hozzá, hogy mondanivalóit rövid, kerek és velős mondatokba 
foglalja össze. Gyermekeitől is rövid feleletet várjon. M indkettő be
szédje pedig élénk, szapora legyen, m ert a vontatott közlés és von
ta to tt felelet rabolja el a legtöbb időt a tanításból. Hasonlóképen 
mozogjon is, úgy a tanító, mint a gyermek.

Órabeosztásunkban a félórás beosztást célszerűbbnek tartom, 
mint az egész órásat, ámbár egyes osztályokban (felső) és egyes tan 
tárgyaknál az egész órás beosztás is megfelel.

Feltétlenül szükséges, hogy legalább két, könnyen kezelhető és 
minden vonalozást feltüntető iskolatábla álljon rendelkezésünkre. 
Nem hiányozhat a homokasztal (láda) sem! Szemléltető eszközök ki
elégítő mennyiségét, a tanító illusztrált és elkészített (tárgyi) tan 
menetét is nélkülözhetelennek tartom.

Ezen lényegbe vágó külső feltételek megemlítése után az egyes 
tantárgyak keretében alkalmazható eljárásról szólok.

1. Hit- és erkölcstan, a) A ,,Bibiliaí tö rténet“-eket az I —II. és a 
I I I— IV. o-ban összevont osztályokban tanítjuk  s így tulajdonképen 
3 csoportunk van. Ha az I— II. osztállyal foglalkozunk közvetlenül, 
akkor a III—IV. o. figyel, az V—VI. o. Bibliát olvas. Ennek m unkája 
részben az előírt anyag, részben pedig a foglalkozó csoport tárgyalás 
a la tt levő történetének előzményei, kapcsolatai köréből lesz kiválaszt
ható, Ezekből a rendelkezésre álló időhöz m érten jegyzeteket, idéze
teket írhat. Ha a III— IV. osztállyal foglalkozunk, akkor az I—II., 
gyakran az V—VI o. is figyel. Szükség esetén az V—VI, osztályt 
pedig úgy foglalkoztatjuk, mint az I—II. osztály m unkája alatt.

A történetek csaknem kivétel nélkül dramatizálhatok. Az e ljá t
szott történetet, egyszeri látásra, hallásra, majdnem minden gyer
mek el tudja mondani. Ha ilyenkor még nem is a könyv szövegét 
használja, az ne aggasszon, m ert a megfelelő szó használata és alkal
m azása a tartalm i megértetés után m ár nem fog nagy nehézséget 
okozni. A  lejátszásba belevonhatjuk az egész tanulósereget. Külön
ben is magától belekapcsolódik az egész iskola, mint hálás közönség.
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ib) Kátét az alsó osztályok a bibliatörténetek keretében tanulják, 
a  felső osztályokat pedig vagy akkor foglalkoztatom e tárgyban, mi
kor 11 órakor a kisebbeket elbocsátottam, vagy az első órákban, mi
kor a csendes-foglalkozás a többinek még szíves munka s bőven el
látva feladatokkal, nem fognak — munka végzetten — e nehéz és 
komoly tárgy tanításában zavarni.

c) Egyháztörténet tanításakor úgy járhatok el, mint a káténál.
d) Egyházi ének tanításánál minden osztály részt vesz.
2. Magyar nyelv, a) Beszéd- és értelemgyakorlat. Óráimat úgy 

kell csoportosítanom, hogy a szomszédos osztályok figyelhessenek. 
Ha ez egyik vagy a másik osztály részéről nem lehetséges, (rend
szerint az alsó) akkor ennek erre az időre r o k o n  t á r g y k ö r b e n  
rajzot vagy írnivalót adok fel. Kézimunkát is adhatok. A IV. osztály 
anyaga általában olyan, hogy minden osztály figyelhet.

Legnagyobb gondot talán akkor csinálunk magunknak, mikor 
tanulmányi sétára visszük az osztatlan iskolát. Pedig ilyenkor nem 
szabad oktatnunk, magyarázgatnunk, legfeljebb egy-két szóval irá
nyítanunk. Dolgozzék a gyermek! Figyeljen, lessen; örüljön p a jtá 
sával a bukdácsoló bogárnak, a cammogó csigának, a lekonyuló vi
rágnak. Szedegesse a kavicsot, a makkot, a tarka virágot! Csak ma
gunk ne feledkezzünk meg a gyermekről! Mi ébren figyeljük a gyer
mekeket, hogy melyik, mivel vesződött, hogy viselkedett, hogy alka
lom adtán ezekre a körülményekre hivatkozhassunk s a gyermek él
ményét ú jra  feleleveníthessük. A gyermek pedig üres kézzel sohase 
jöjjön haza a kirándulásról.

Iparkodjunk a téli hónapokban minél többet íratni, hacsak má
solás, emlékezetből írás vagy tollbamondás lesz is ez! (Tollbamon
dás úgy értendő, hogy a fiúosztályból egy fiú, a leányosztályból egy 
leány a halk bemondó, hogy az ő munkájuk mellett, a többi osztály 
még dolgozhasson.) A tanulmányi séta alatt is készülhetnek jegyze
tek, vázlatok.

b) Olvasás. Míg valamelyik osztállyal olvasmányt tárgyalok, 
addig a többi osztály is lehetőleg olvasson. Hogy e helyett ne a körmét 
rágja, se a padot faragja, a legközelebbi óra előtt vagy még ez óra 
végén 2—3 percet számonkérésre fordítok úgy, hogy néhány tartalm i 
kérdést intézek hozzája. És ha már az I. osztályban megszerette az 
olvasást, szívesen is teszi.

c) írás. Szépírás és helyesírás csak rendes munka, melyre az 
előkészítés 2—3 percben a félóra elején, illetve még az előző nyelvi 
órák alapján történik. — Itt jegyzem meg, hogy csendes foglalko
zásra legalább egy egész órai munkát kell adnom, hogy a számon
kérés ne forgácsolja úgy el az időmet. Mivel pedig az egyik csoport 
már fél 9-kor, a másik meg csak fél 10-kor kap csendes foglalkozási 
feladatot, így az ellenőrzésnél nem torlódik ez a munka sem. Ha 
még azt a tanácsomat is meghallgatják kedves, osztatlan iskolát ve
zető, kartársaím, hogy minden tanításunk tartalm i eredményén kívül 
teleírt, telerajzolt vagy számokkal teli táblát lássunk, akkor a csen
des foglalkozás anyagát gyakran, legcélszerűbben innen vehetjük. 
Különben is ne csak halljon, hanem lásson is és alkosson is a gyer
mek. Minél több kréta fogy, annál valószínűbb a jó eredmény.
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d) Fogalmazás. Többnyire csendes foglalkozás. Sajnos, de így 
van! (Az új szellemű iskolában nem szabad ennyire mellőzni a fogal
mazást! — Szerk.J

e) Nyelvi magyarázat. Közvetlenül csak a IV—VI. osztállyal 
foglalkozom. Az alsó osztályok írással foglalkoznak.

Ilii. Számolás, mérés. Tapaszatalatom  szerint ez: az a tárgy, amit 
a gyermek csendes foglalkozásként legkevésbé ún meg és amit nem 
lehet elég sokat gyakoroltatni. Példatáraink azonban kevés anyagot 
nyújtanak s így magunknak kell példákról gondoskodnunk. Azt hi
szem, ezeknek előteremtése fiatal kartársaim nak sem okoz nehézsé
get, m ert ezek lépten-nyomon garmadával kínálkoznak.

Óráinkat úgy osztjuk be, hogy egymásután két osztály foglal
kozik közvetlenül, így a csendesen foglalkozók egy egész órán át 
dolgozhatnak (kivéve az I. osztályt). A közvetlen foglalkozás alól 
felszabaduló osztály csendes munkájában folytatja a számolást. A  
másodiknak következő osztály pedig előzőleg vagy számolt, vagy 
még jobb, ha könnyebb rajzot, kézimunkát vagy írási gyakorlatot 
végzett és utána számol csendesen tovább.

IV. Földrajz. A  IV. osztályban félórás, az V—VI.-ban egész 
órás beosztást csinálok. Nagy és előnyös szerepe van itt a homok
asztalnak. Lehet kettő is. Ezeket % — 1 m2-es méretben úgy készítem 
el deszkákból, lécekkel körülkeretezve, hogy a szekrény vagy a do
bogó alá betolható legyen s használatra bármikor, a gyermekek által 
is kihúzva, a felszíni alakulatokat egy-kettőre kiképezhessük. A vi
zeket kék papirból vagy kék (zöld) gyapjúfonálból, spárgából ráhe
lyezzük. A  fiúk 5—6 cm-es pálcikákat, vessződarabokat egyik végén 
kihegyeznek, másik végén kissé behasítanak, A  leányok kis cédu
lákra a szükséges földrajzi neveket írják  fel, mire a fiúk a pálci
kákba illesztik, a leányok pedig megfelelő helyre tűzik. A tüzdelést 
a fiúkkal is megismételtethetjük.

Egyszerre csak a tárgyalás alatt levő földrajzi részt képeztetjük 
ki. Csendes foglalkozásul ú jra  alakíttatom  és tűzetem ki, amit innen 
be is rajzolnak. Növényi és állatm intákat, rajzokat, ipari termelvé- 
nyeket is helyeztethetek a kívánt helyekre.

V. Történelem. E tárgy tanításánál legfeljebb a III. osztályt kap
csolhatjuk még be figyelőnek. A  többit rokon gondolatkörben Íratva, 
rajzoltatva foglalkoztatjuk.

VI. Természeti és gazdasági ismeretek. A III—IV. osztály köz
vetlen foglalkoztatásánál a többi osztály mind figyelhet. Az V—VI. 
osztály foglalkoztatásánl m ár csak a IV., esetleg néha a III, osztály 
is figyelhet. Csendes foglalkozók írnak, rajzolnak.

VII. Rajz. Minden osztályban csendes foglalkozás. Dacára an
nak, hogy tanulmányi sétáink bőven adnak anyagot a kidolgozásra, 
a vonalvezetési és díszítőrajzhoz azonban a tanítónak kell az: anya
got és terveket nyújtania. Illusztrált tanmenet azért ne hiányozzon!

VIII. Ének. A  felső osztályok írjanak hangjegyfüzetbe, amit 
maguk is vonalazhatnak. Ism ert énekek dallam ait emlékezetből is 
írhatják. A  tanított énekeket m ár a II. osztálytól kezdve rendszere
sen gyűjtsék össze egy szöveg- vagy hangjegyes énekfüzetbe.

IX. Kézimunka. A  fiúk a faragási munkát nagy szeretettel vég-
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zik. Fontos, hogy anyagról, mintáról gondoskodjunk és egy fúró, 
véső, fogó, kalapács (vasból néhány fillérért csinál a falu kovácsa), 
kis kerti fűrész legyen szerszámaink között. Apró szeget a gyermek 
szerez. Ha készítményét be is festheti vagy színes papírral beragaszt
hatja, az öröme teljes lesz. Szívesen csinálnak kisebb használati tá r
gyat és játékszereket, sőt kosárfonás, kefekötés és könyvkötés is 
kedves foglalkozásuk. Még hegedűt is készít az ügyesebb tanuló.

Az alsóbb osztályok papirhajtogatási és fűzési munkáin kívül 
(illusztrált tanmenet szerint) még vessző, spárga, cirok is anyagul 
szolgálhat.

A beszéd- és értelem gyakorlat anyagából nagyon sok munkánk 
akad, amit itt dolgozhatunk fel és mélyíthetünk el.

X. Tejstnevetés. Közös munka, de a nemi különbségre nagy figye
lemmel legyünk! Olajos padlózató teremben nyugodtan tornásztat- 
hatunk télen. Nyáron mindig künn.

Ezzel nagyjában közreadtam  a kezdet nehézségeivel küzdő kar- 
társaimnak, nálam jól bevált foglalkoztatási és osztályösszevonásí 
lehetőségeket. Ha meg minden tőlünk telhetőt elkövetünk is, akkor 
is lesznek olyan napjaink, mikor nem leszünk megelégedve sem 
módszerünkkel, sem az eredménnyel. De ez múló jelenség és jó 
figyelmeztető, hogy állandóan a tökéletesebb felé kell törekednünk!

Hutflesz Endre.

„Rá“ vagy „reá“?
A Himnuszból idézem e szót. Egyszer így éneklik, egyszer úgy.. 

Melyik a helyes? Erkel Ferenc eredetijében „reá“ van. Kölcsey ere
detijében ,,rá“. Az iskolai Himnusz-táblákon szintén „rá“. Zeneileg 
jobban hangzik „reá“, verstanilag „ rá“. Kinek adjunk elsőbbséget, a 
versirónak vagy a dallamszerzőnek? A tanítóság igen örülne, ha 
hallana erről a kérdésről egyetmást. H. K.

Válasz a márciusi számban megjelent kérdésre:
Kedves Kartársam!

Sokat gondolkoztam (ágyban fekvő beteg lévén) a felvetett 
problémán. Fogós kérdés, éppen pedagógusnak való. íme válaszom: 
Ellenségedet tedd barátoddá, mégpedig nemcsak a gyermeket, de 
azon keresztül a szülőket is. Ez persze a nehéz, mert krisztusi tü re
lem kell hozzá. Én úgy fognék a dologhoz, hogy „Pistát" többször 
hosszasan nézem, figyelem. Tekintetem ilyenkor szeretetteljes. Néki 
ez feltűnik, nyugtalanítja, talán bizony zavarba jön. Használd ki za
varát, mondj néki most valami biztatót, olyat, amit nem várt. Túl
léphetsz a megengedett határon, még ha mások hízelgésnek veszik is. 
Ha a gyermek a legkisebb közeledést m utatja, bizd meg őt apró 
tennivalóval, legyen bizalmid. A  legközelebbi lépés az, hogy az: is
merősöknél elismerőleg nyilatkozol róla, ők majd gondoskodnak róla,, 
hogy szüleinek a füléhez jusson tanítójának véleménye. Csak lassan!
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Minden jól megy. Bízzál kartársam , ha akadályok mutatkoznak, 
majd el is tűnnek ismét. Idővel nyilvánosan szerepelhet a jó fiú. 
Ezzel a szülők már a tiedek. Becsüld még az ellenségedet is, hogy 
az is szeressen. Ez a szeretet útja. Azután ird meg, sikerült-e? 

Kőszeg. Kertai János.

Testgyakorlás a tanteremben.
A téli hónapok legnagyobb részében, de még az őszi és tava

sziakban is, gyakran előfordul, hogy a testgyakorlási óra (félóra) 
m egtartása akadályokba ütközik. Ezeket az akadályokat az időjárás 
eső, sár, vagy hó formájában gördíti elénk, tornaterm eket nélkülöző 
tanító elé. Elvétve ugyan akad az iskola körül egy üres pajta  vagy 
nyitott szín, amely a célnak igen jól megfelel. De legtöbb helyen ez 
sem akad.

Mit csinálhatunk? A tanterem ben tartjuk  meg az órát. Hallom 
az esetleges ellenvetéseket: Csak nem a padok tetején? De igen, ked
ves kartársaim , ott is, ha kibírják! M ert az első és talán legelfogad
hatóbb ellenérv, hogy az ilyen órák rontják a legtöbb helyen amúgyís 
rossz állapotban lévő padokat. Ilyen helyen ne másszunk a padok 
tetejére! M aradjunk a padlón, ott is nagyszerűen lehet tornászni. 
Csak csináljuk, a lényeg ez!

Ezerféle megoldása van az ilyen órának. A helyi viszonyok sze
rint változik a kivitel formája. Akiben megvan ez irányban a kellő 
hajlandóság, módot fog találni —- vagy már régen ta lá lt is — annak 
m egtartására.

Engedjék meg a kedves kartársak, hogy lapunk májusi szám á
ban közöljem egy ilyen óra tanítási vázlatát.

Talán nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de el kell mondanom, 
hogy a közlendő vázlat nem egészen mai keletű. Igaz, nem is olyan 
régi, hogy ne felelne meg a ,,kor“ követelményeinek.

Ezt a vázlatot ,,Tanítási vázlatok gyűjtem énye“ című, képzős 
koromból őrzött füzetemből vettem. Annak idején a gyakorlóban ezt 
,,letanítottam " (szoktuk mondani) az illetékes tanár urak útbaigazí
tása mellett.

Azóta a „saját iskolámban" is meggyőződtem az elv helyessé
géről és megvalósíthatóságáról.

A  testgyakorlási óra ,,A kis kanász és a farkasok" című olvas
mány meséje alapján folyik le (Kapi—Papp: III. o. olvasókönyv
ben) ,

Taneszköz: Egy kis létra. (Nem lesz nagy baj, ha ,,tyúklétra" 
lesz is.) Osztály: III—VI. (I— II. is csinálhatja, amit tud.)

Tárgyi célja, a gyermek testének fejlesztése.
Alaki célja, fegyelemre szoktatás.

(Folytatás következik.)
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Könyvismertetés.
Az: idei Nobel-díj nyertese: Luigi Pirandello. A z  egész irodalmi 

világ egyöntetű helyeslésével találkozott a Nobel-díj irodalmi bizott
ságának az a döntése, amellyel az 1934. évre a díjjal az olaszok nagy 
Íróját, Luigí P irandellot tüntette ki. A modern irodalomban különálló 
hely illeti meg Pirandellot, egyedülálló egyéniség, aki mindentől és 
mindenkitől függetlenül, leggyakrabban közönnyel és félreismeréssel 
küzdve, építette ki mindennél nagyszerűbb írói pályáját. Évtizedes 
ismeretlenség után elsősorban drámai művei terelték rá a figyelmet, 
de az irodalom ismerői előtt régen tudott tény, hogy regényei és e l
beszélései a mai világirodalom nagyszerű értékei. Legegyénibb és leg
izgalmasabb regénye, a ,,Mattia Pascal két élete" magyar fordítá
sára rég vártak már a művelt olvasók és most kettős érdeklődéssel 
és örömmel fogadják m ajd országszerte. M attía Pascal, a helyét nem 
lelő fiatalember, az örökké nyugtalan és kereső lélek, felszabadítja 
magát a konvenciók bilincsei alól és megszökik családjától. Halott
nak hiszik s ő nem ad élet jelt, korábbi életétől független, szabad 
akar lenni. Ám második élete folyamán rá kell jönnie arra, hogy az 
élet konvencióitól függetlenül, gyckértelenül még százszorta inkább 
rab az ember, mint az élet megszokott kötelékei között. Az élet egész 
problém áját felöleli ez a nagyszerű regény s mély értelmet ad leg
kisebb megnyilvánulásainak is. P áratlan  jelentőségű könyv, merőben 
újszerű regény, a mai irodalom maradandó klasszikus értéke. A 
könyv a Franklin-Társulat kiadásában most jelent meg, kapható 
minden könyvkereskedésben.

Knud Hee Andersen: A  Názáreti Jézus. Dán eredetiből fordí
totta dr. Szeberényí Lajos Zs. esperes. Kapható 3 P-s árban az Ev. 
Egyh. Könyvkereskedésben: Békéscsabán, A szerző könyvében a ke- 
resztyénséget támadó világnézetek ellen akar fegyvert adni a mai 
keresztyénség kezébe. Művében rámutat arra, hogy Krisztus sze
mélyiségével a történeti kutatás nem tud megbirkózni s a názáreti 
Jézus rejtélyét nem tudja megoldani az emberi ész. E kérdés a hit
nek kérdése s megoldásához személyes döntés szükséges. Jézus min
den embert döntés elé állít. A  Vele való találkozás döntésre való 
felhívást jelent. Az ember fél a döntéstől s szabadulni igyekszik J é 
zustól. Inkább letagadja az ember Jézus létezését is, csakhogy sza
badulhasson Tőle. Az evangéliumokban s a történelemben azt látjuk, 
hogy a mellette vagy ellene való döntés a Messiásba vetett hitté vagy 
Krisztus-gyűlöletté lett. Ezek a főjellemvonások felismerhetők a je
lenkor mozgalmaiban is. A  Krisztus-gyűlölet van ma növekedőben. 
A szerző két antikrisztusi irányzatot emel ki: az egyik a kommu
nizmus, másik a nacionálizmus. A két irányzatnak jelszava elütő 
ugyan, de a szellem, a rendszer, a Krisztussal szemben elfoglalt ál
láspont azonos mindkettőben. Ma a Krisztus-kérdés súlypontja az 
elméleti fontolgatásból a gyakorlati oldalra tevődik át s a jelen 
korban csak az a keresztyénség állhat meg a materializmussal, a 
Krisztust üldöző irányzatokkal, mozgalmakkal szemben, mely az ős- 
keresztyénséghez hasonlóan „határtalanul és feltétlenül tud hinni 
Istenben".
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Néptanító dala.
Gyermekkorom édes, fehér álma 
Mintha most is itt előttem állna.
Büszke, gazdag főúr voltam benne,
Aki mindent csak másokért tenne.
Koldus, szegény, nyom orult és árva,
Mind főúri portáim at járta.
És én adtam. Két marokkal szórtam: 
Kenyérkaréjt, garast, ruhát, — csókkal, 
Szívvel — s mindent, kincsesemből rájuk. 
Kielégült fázó testük, szájuk.
Aztán boldog szent örömmel néztem:
Mint apad meg értük kincsem, pénzem.

Felébredtem  gyönyörű álmomból.
Országúton — hol az élet tombol — 
Rongyban, fázva találtam  meg magam. 
Velem hoztam minden kincsem, javam: 
Vándorbotom, jó apám faragta 
S kenyérszerző útra  velem adta,
A tarisznyát, édesanyám hagyta 
És az ú tra jól tele is rakta.
A lantomat, úgy találtam  régen,
Mikor egyszer Égből áldást kértem: 
Énekelve, pengetve a húrját 
Járom  most az Élet koldus-útját.
Rongy gúnyában, fáradt testtel élek , . . 
Álmomat most kacagjad ki, Élet!

A zért útam vígasztaltan járom,
Hogy ráléptem, most már nem is bánom! 
Koldus vagyok, szegény vagyok, mégis 
Büszke, gazdag főúr vagyok én is:
Én vagyok a lelkek mecénása!
Gazdag, szegény, nyomorult és árva 
Mind-mind az én kis portám at járja 
És ott az én kincseimet várja!
Tarisznyám at kiürítem szépen 
S szórom rátok, — éhes, szomjas népem - — 
Mi benne volt: tudást, hitet, békét,
Lelkek vágyott italát és étkét.
. . . Aztán búsult, szent örömmel nézem: 
Mint fogy lassan érte tek  el — éltem.

Őrszigety Lajos.



120

(rrfiK\\.... ... .................................: ----------------  m

HIVATALOS RÉSZ
II----- = .............. ........... .— ........................... ' -  ........ ....— «

Meghívó.
Országos Ev, Tanítóegyesületünk választmánya április hó 15-én 

délután 3 órakor a Tanítók Házában (Szentkirályi-utca 47.) ülést 
tart. Ez ülésre a választmány tagjait szeretettel meghívom.

Az ülésen elnöki előterjesztések, üdülőházi jelentés és esetleges 
indítványok kerülnek megvitatásra.

Somogyi Béla, 
elnök.

A IX- Egyetemes Tanítógyűlés közleményei.
Tagdíj. Azoknak is be kell fizetni az 1 pengős tagsági díjat, akik 

a IX. Egyetemes Tanítógyűlésen bármilyen okból résztvenni nem tud 
nak. Sőt, még fokozottabban kötelesek hozzájárulni az egyetemes 
tanítóság e közös nagy áldozattevéséhez, m ert gondolniuk kell 
azokra, akik az ország különböző részeiből további áldozatot és fá
radságot nem kímélve jönnek el, hogy jelenlétükkel is alátámasszák 
a magyar tanítóság ott elhangzó kívánságait. Mindenkinek meg kell 
fizetni az 1 pengőt, m ert ennek ellenében minden további hozzájáru
lás nélkül megkapják az egyetemes gyűlés naplóját és így birtokába 
jutnak az egész gyűlés lefolyását szószerint ismertető kiadványnak. 
A m agyar tanítóság elvárja, hogy az összesség, mint egy ember á ll
jon csatasorba és senki se m aradjon ki a jelentkezők soraiból.

Vasúti kedvezmény. Már előbbi közleményünkben is jeleztük, 
hogy az egyetemes tanítószövetség elnöksége kérelemmel fordult a 
m. kír, kereskedelemügyi miniszter úrhoz, a IX, Egyetemes Tanító- 
gyűlésre feljövő, de arcképes igazolvánnyal nem rendelkező k artá r
sak vasúti kedvezménye ügyében. A kérelem elintézést nyert, 33 szá
zalékos kedvezményt kaptunk. Ezért újólag és nyomatékosan felhív
juk a nagyobb vasúti gócpontokban lakó kartársak figyelmét a külön
vonatok beállítására. Négyszáz személy jelentkezése esetén a m. kir. 
állam vasutak üzletigazgatóságai vállalják a különvonatok indítását, 
amelyek a kora reggeli órákban érkeznének Budapestre és csak a 
késő esti órákban térnének vissza,, módot nyújtva utasainak, hogy az 
egész napot Budapesten töltsék. A  különvonaton elérhető m enetdíj
kedvezmény 75 százalék, amely több mint: kétszerese az egyénileg 
elérhető kedvezménynek. A  különvonatokon érkező kartársak így a 
szállásdíj költségeitől is mentesülnének.

Elszállásolás. Sajnálattal kell közölnünk, hogy1 a székesfővárosi 
diákszállókat nem sikerült megszereznünk és így ismételten kérjük 
kartársainkat, hogy elszállásolásukról egyénileg gondosodni szíves
kedjenek, mert a húsvéti szünidőben még a szállodák férőhelyeit is 
előre foglalják le a külföldről és vidékről érkező vendégek ezrei.
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Vitézek. Ismételten kérjük vitéz kartársainkat, hogy címüket a 
rendezőbizottsággal (IV., Magyar-u. 38. sz. Budapest) közölni szíves
kedjenek.

A  tagdíj összegyűjtése. A  tagsági díjakat lehetőleg iskolánként 
összegyűjtve legkésőbb április hó első napjaiban fizessék be a k ar
társak a ..Magyarországi Tanítók Országos Szövetsége 54.554. sz.“ 
csekkszámlára. Az utalványon való küldést lehetőség szerint mel
lőzni kérjük.

A z  egyetemeß Tanítógyűlés előkészületei m ár a befejezéshez kö
zelednek. Az egyes bizottságok állandóan dolgoznak, hogy az ország 
minden részéből összegyűlt tárgyalási anyagot feldolgozzák és az 
egyetemes tanítógyűlés elé terjesztendő határozati javaslatokat el
készítsék. Az egyetemes tanítógyűlés meghívója is a legrövidebb idő 
alatt elkészül. Meghívókat kapnak a főhatóságok és azok képviselői, 
a főrendiház, a képviselőház és a politikai pártok elnökségei, a tá rs 
egyesületek stb. A  képviselőház tagjainak meghívóit a társegyesüle
tek elnökségei juttatják  el a címzetteknek. A résztvevők nagy szám
mal jelentkeznek és ezzel kapcsolatban a központi iroda a tagsági 
jegyek szétküldését is megkezdte. Kérnünk kell azonban a befizető
ket, hogy egy kis türelemmel legyenek, m ert az irodai munkát csak 
egy személy végzi s így azok egy kis késedelemmel küldhetők ki, 
azonban legkésőbb április 1-ig mindenkinek kezeihez ju tta tjuk  a 
tagsági jegyet.

♦
A „Tolna—Baranya—Somogyi“ Testvérekhez! S zeretettel köz

löm, hogy a Tanítók Szövetsége a IX. Egyetemes Tanítógyűlés al
kalm ára máv. kedvezm ényes jegyekről is gondoskodik. Akinek te 
hát arcképes igazolványa nincsen és a gyűlésen részt óhajt venni, 
azonnal közölje velem a kiinduló vasúti állomását, hogy az illetőt 
ilyen jegyre bejelenthessem  a Szövetségnél. Az ilyen igazolvány 
után 80 fillér fizetendő. Aki tehát ilyen igazolványra is igényt tart, 
az 1 pengő részvételi díjon felül még 80 fillért fizessen be az egye
sületünk pénztárába, ahonnan mi egy összegben utaljuk azt á t a 
Szövetségnek. A máv.-kedvezm ény 33°/o-os. A lacsonyabb kocsi- 
osztálynak megfelelő jeggyel magasabb kocsiosztályban utazhatunk. 
Egyébként pedig nagyon kérem  T anítótestvéreim et, hogy a Tanítók 
Szövetsége című lapunkat most kétszeres figyelemmel kísérjék, m ert 
abban a gyűlésre vonatkozólag állandóan teljes tá jékozta tást fognak 
találni. Testvéri üdvözlettel: G rieszhaber Endre Henrik, elnök.

-*•
Tíznapos tanulmányi kirándulás Budapestre címen egyik ko 

rábbi lapunkban hírt adtunk a Tanítók Ferenc József Háza igaz
gatóságának azon tervéről, hogy a nagy szünidőben kétszer 10— 10 
napos tanulmányi kirándulás keretében  módot nyújt a vidéki k a r
társaknak  Budapest megismerésére. A híradásra m ár sokan jelent
keztek  és a július 8-tól július 17-ig tartó  első csoportban m ár csak 
kevés hely van. Akik tehá t még ebben az időpontban szeretnének 
B udapestre menni, azok sürgősen jelentkezzenek. A m ásodik cso
port az eredeti tervtől eltérően nem augusztus 5— 14-ig, hanem jú-
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lius 29-től augusztus 7-ig tart- Ugyanis augusztus 9-től a diákolim- 
piászra a Tanítók Háza minden férőhelye le van már előre foglalva. 
A tanulm ányút részletes program mjának összeállítása folyamatban 
van és azt május havi lapunkban ism ertetjük. Itt csak ism ételten 
közöljük, hogy a tíznapos budapesti tartózkodás (szállás, ellátás és 
kiszolgálás) költsége mindössze 25 pengő, amelyből 5 pengőt a je
lentkezéskor, 20 pengőt pedig az érkezéskor kell befizetni. To
vábbi felvilágosítást készséggel nyújt a Tanítók Háza igazgatósága 
(Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 47). Válaszbélyeg vagy válaszlap 
csatolandó.

Kis hírek.
A tanítói állás megbecsülése. Huszák József igazgató-tanítót 

Szentesen Csongrád vármegye, Szakály Dezső alsósági igazgató
tan ító t pedig Vas vármegye törvényhatósági bizottsága tagjává meg
választották. Ugyanily m egtiszteltetésben részesült Pataki János 
igazgató is Szarvason.

Öröm és súlyos gyász a békéscsabai ev. tantestületben. Február 
2-án, délelőtt 11 órakor vezette oltárhoz F a r k a s  Pál ev. k a r tá r
sunk S t e f  a n o v i t s  Jud it ev. tanítónőt a békéscsaba-erzsébet- 
helyi templomban. A rokonszenves tanítópár esküvőjén m egjelentek 
a kartársak , az ismerősök, a tisztelők és a tanítványok nagy serege. 
Linder László ev. lelkész szívekhez szóló esketési prédikációjában 
a tanító példaadó házaséletéről beszélt. — Alig hangzottak el az 
új házaspár esküvőjének nászinduló akkordjai, már szomorú hírre 
döbbent a testvéri egységben élő nagy békéscsabai ev, tantestület. 
Egyik legrokonszenvesebb és legkiválóbb tagja: V a r g a  László ha
lálának híre általános m egrendülést keltve gyorsan terjedt el Bé
késcsabán és a környéken. Tem etésén megjelent Békéscsaba tá r 
sadalm ának minden számottevő tagja, a tantestületek, a tisztelők 
és tanítványok ezrei. Az ev. templom zsúfolásig m egtelt a gyászo
lókkal. Az oltár előtt Szeberényi Gusztáv dr. igazgató-lelkész bú
csúztatta kedves halottunkat, a szószékről Jakabffy György paro
chus lelkész m ondott ezrek könnyezésével kísért, m eghatóan szép 
gyászbeszédet. Hugyecz György kántortanító  művészi orgonaszólója 
és tanítványainak alkalmi gyönyörű karéneke után, szomorúan szóló 
halotti induló hangjai m ellett v itte ki a templomból Varga László 
kartársunk  koporsóját hat fiatal kartárs a gyászhintóra. A sírnál 
Karsai István k artá rs  életének egyik legszebb beszédjével, a roko
nok, a kartá rsak  és többek zokogásától kísérve, búcsúzott Varga 
Lászlótól. Kedves Laci barátunk, Isten veled! Pihenj békében! —

(Hrabovszky Mihály.)
A debreceni ev. egyházi énekkar márciusban ta rto tta  11. köz

gyűlését Horváth Gyula dr. elnökletével. Elefánty Sándor karnagy 
beszámolt a vegyeskar múlt évi működéséről. Mintegy húsz alka
lommal vett részt kórusaival az istentiszteleteken, a ref. kístemp- 
lomban is, azonkívül több vallásos estén szerepelt, egyházi hang
versenye szép erkölcsi és anyagi eredménnyel zárult. Hálás emlé-
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kezéssel adózott néhai Géressi Kálmánná nagyasszonyának, aki 600 
pengős adományával zongorához ju tta tta  a vegyeskart. A kórus 
eddigi működési körét kibővíti ism ertető előadások tartásával, ami
kor sorozatos egymásutánban bem utatja egyházi zenénket szóló-, 
kari-, orgonaszámokat, ebbe felveszi elfeledett evangélikus magyar 
ritmikus énekeinket eredeti feldolgozás- és előadásban, így akarja 
az evangélikus énekügy iránti szerete te t nevelni közönségünkben. 
Az énekkar évről-évre 10— 10 énekeskönyvet ju tta t evangélikus ta 
nulóinknak jövedelméből. Gazdag hangjegytárát most is 60 pengő- 
nyi értékkel gyarapította. M egszólaltatta Menegeli, M artini, O r
lando di Lasso, Cherubini, Pergolese, Roselli, Bach, Schütz, Haendel, 
Beethoven kórusait s az újabb zenei irányok képviselőit is. Pass 
László lelkész köszönte meg az énekkar önzetlen, áldozatos mun
káját, új tervére Isten áldását kéri. Végül régi tagjait tü n te tte  ki 
ezést- és bronzéremmel.

A Végekért.
A M agyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetsége k e

retében  évek óta működő Végekért-Segélyalap Intéző Bizottsága 
1934. dec. 6-án ta rto tt gyűlésében örömmel vette tudomásul, hogy 
a csonka hazában működő, áldozatkész kartá rsak  a V é g e k  falun 
lakó, nagycsaládú, magyar, felekezeti iskolában őrtálló, ezer seb
ből vérző tan ító testvérek  iránti igaz érdeklődése lankadatlanul k i
tartó. K artársaink kérő szavunkra m agukévá te tték  a V é g e k e n  
anyagiakkal is küzdő testvérek  re ttenetesen  nehéz helyzetét és ne
mesen érző szívük sugallatát követve, cselekvő áldozatkészségük 
jeléül filléreiket havonta ismét összeadták s így a nemes célra az 
1933/1934. iskolaév folyamán a mai napig 2404 pengő 13 fillért gyűj
töttek, amely összegből 521 P 37 f áthozat a múlt iskolai évről, 350 
pengőt a szfőv.-i, a többi 1532 P 76 f-t pedig a vidéki k artá rsak  ado
mányozták.

A nemes tanítói közösség adom ányaképen befolyt tekintélyes 
összegből 2196 pengőt a folyó iskolaévi segélyezésre fordítottuk s 
mert nyomtatványbeszerzés címén 54 pengő 56 fillér kiadás merült 
fel, a megmaradó 153 pengő 57 fillért a jövő iskolai évre vittük át.

A segélyezésre fordított összeg igazságos elosztása alkalm ával 
örömmel jelentjük továbbá, hogy a megértő kartá rsak  áldozatkész
ségéből a folyó iskolaévben 36 nagycsaládú (4—9 gyermekes) te s t
vérünknél segíthettük pillanatnyilag elviselni azt a nehéz keresztet, 
amelytől minket, csonka hazai tan ítókat a jó Isten m egoltalm azott.

Amidőn úgy a nagylelkű adakozóknak, mint az Intéző B izott
ság minden tagjának e helyen is kifejezzük a leghálásabb köszöne- 
tünket, ugyanakkor szeretettel kérjük kedves kartársainkat, hogy 
zárják továbbra is szívükbe a V é g e k küzdő hőseit és a velük való 
kapcsolat további sikeres fen tarthatása céljából napi szűkös kenye
rük szent m orzsájaképen filléreiket ezután is küldjék el a V égekért- 
Segélyalap pénztárába: Budapest, IV., M agyar-utca 38. (Csekklap 
címe: „M agyarországi Tanítók Országos Szövetsége Végek-Alapja 
B udapest“, száma 17,907.)



KÁNTORI ROVAT
v

Rovatvezető: H a m a r  G y u l a  soproni ev. tanítóképző-int. igazgató.

250 esztendő
múlt el azóta, hogy Bach János Sebestyén 1685 március 21-én 
Eisenachban megszületett. Erről a 250 esztendős évfordulóról mosta
nában mindenütt a világon megemlékeztek és talán még sohasem 
hangzott el a Bach-féle zene egyidejűleg annyi helyen és oly nagy 
mértékben, mint az elmúlt március 21—31. napja között. Ha Liszt 
Ferencet elnevezték, mégpedig teljesen indokoltan, zongorakirály
nak, akkor ugyanolyan jogon nevezhető Bach J. S. orgonakirálynak, 
akinek technikai készsége az orgona játékban olyan szédületes m a
gasságokat ért el és orgona-kompozícióinak mesteri mivolta annyira 
tökéletes, hogy se előtte, se utána nem volt, aki vele e tekintetben 
egyenlően kiváló. Az orgonakirály szegényen élt és szegényen halt 
meg, azonban örökkévaló kincseket hagyott az emberiségre örökség
képpen) s ez a kimeríthetetlen gazdagságú örökség elsősorban a 
mienk, evangélikusoké.

Kántori Rovatunkban m ajd ismételten is visszatérünk Bachra.
H. Gy.

Az „Erős Vár“ pályázata.
Az „Erős V ár“ pályázati bizottsága egyházi lapjainkban közhírré 

tette, hogy a második pályázat sem járt sikerrel; a bizottság egyetlen 
fordítást sem talált sem az átdolgozott, sem az újonnan érkezett pá
lyaművek között, amely a hirdetett feltételeknek teljesen megfelelne 
és lényegesen jobb volna a Dunántúli Énekeskönyvben közölt szö
vegnél. A bizottság a munkájáról a f. évi egyetemes közgyűlésnek is 
beszámol a pályázatról.

Egyházi énekügyünk nyílt kérdései.
írta: K á r p á ti  S á n d o r.

Az a reformáló mozgalom, amely a németországi ev, egyházak 
éneklését egyöntetűvé óhajtja tenni, nálunk is érezteti hatását. Amott 
egy egységes nyelvű nagy nép azt akarja elérni, hogyha fiai a biro
dalom bármely részéről kerülnek is össze istentiszteletek vagy ün
nepségek alkalmával egy helyre, a jó Isten trónusa felé szálló ének 
dallamban, ritmusban egybehangzóan zengjen az ajkakon.

Nálunk ez az egységesítő törekvés három — egymástól nyelvben, 
egyházi szertartásban és tradiciókban merően ellentétes — nemzeti- 
ség egyházi éneklését szeretné egy nevezőre hozni; nyilvánvaló, hogy 
ez a reformálás, vagyis a magyar, német és tót egyházi éneklés uni
formizálása nagy nehézségekbe fog ütközni.
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Ám a németországi reformtörekvés, bár többféle bizottság évti
zedeken át foglalkozott az egységes éneklés kérdésével és egymás
után bocsátotta ki az énekeskönyveket és dallamgyüjteményeket,*) 
az „Einheitsgesangbuch“ kérdését még ma se tudta végérvényesen 
dűlőre juttatni. Sőt még a legutóbbi kiadású dallamos könyvecske 
(,,Melodienbuch zum Deutschen Evangelischen Gesangbuch“, Berlin, 
1930, M artin W arneck), amelyet hónapokig tartó  tanácskozás és vita 
után a D. Ev. Kirchenausschuss bocsátott közre,-sem érte el teljesen 
a célját. Nemcsak azért nem, m ert az 5 egyházi zenészből és 10 teoló
gusból álló országos bizottság — nem tudván véglegesen megegyezni 
sem a kiegyenlített dallamlejtésekben, sem a ritmikus alakban —• egy 
csomó koráldallam ot párhuzamos (tehát kettős) formában adott köz
kézre, rábízván a vá lasz tást. . .  a gyülekezetekre, hanem azért sem, 
mert pl. a brandenburgiaknak ez a Melodienbuch nem tetszik (ami 
a kevéssel utóbb megjelent és sokban eltérően ritm izált külön dalla
mos könyvecskéjükből kiviláglik) és egyes erőszakos átformálások 
m ásutt is visszautasítással találkoztak.

Úgy gondolom (s talán nem tévedek), hogy a mi hazai ev. ének
ügyünk is, midőn dallamaink egységesítését és reform álását tűzte ki 
célul, számiba fogja venni a németországi elveket s épúgy, mint amott, 
megkeresi az ősi eredeti formákat, egybeveti a régebbi és újabb ko- 
rálok kiegyenlített és ritmikus alakjait s megkeresi azt a végleges 
dallam- és ritm uslejtést, amely mint végső alak lehetségessé teszi 
nálunk az egyöntetű éneklést.

Távol áll tőlem, hogy a mi egyházi énekügyünk tanulm ányozá
sával, illetőleg megreformálásával foglalkozó bizottság hatáskörébe 
beleavatkozzam, vagy akárcsak kéretlen tanácsadással ingerenciát 
akarnék gyakorolni e nagyfontosságú kérdés eldöntésében; mégis 
szinte szükségesnek találom, hogy a németországi törekvések anali
zálásával, a fönt idézett legújabb Melodienbuch alapján rám utassak 
egyes momentumokra, amelyekben szerintem ennek a fél sikernek az 
oka rejlik.

Az egyházi énekek elbírálásánál két szempont jön tekintetbe: a 
himnológiai és a tisztán zenei. Az előbbihez számítom a szöveg és 
dallam történelmi vonatkozásait, átalakulásait az őseredeti formától 
a ma használatos variánsokig; a zeneihez pedig csak magát a melo
dikus részt a sajátos méretbeosztásával.

Igen természetes, hogy a kategorizálásnál úgy himnológiával fog
lalkozó teológusok, mint egyházi muzsikusok vettek részt a ném etor
szági bizottságokban (10 : 5 arányban), A két vitatkozó fél (mert az 
eredm ény a m ellett tanúskodik, hogy nézeteik, sőt elveik itt-o tt na
gyon eltérők lehettek) a 112 „K ernlied“ (törzskorái) közül kilencnek

*) „Deutsches Evangelisches Kirchengesangbuch. In 150 Kernliedern“, 
1854 és az ehhez szerkesztett „Eisenacher Choralbuch“. ■— „Melodienbuch 
zu dem Evangelischen Militär-Gesang- und Gebetbuch“, 1892. (Ugyanennek 
30 'dallamát egy miniszteri rendelet 1897-ben a porosz tanítóképzők számára 
is kötelező tananyagnak irta elő.) — Továbbá: „Festbüchlein", 1908, új ki
adásában 40 kötelező dallammal. — „Deutsches Evangelisches Gesangbuch 
für die Schutzgebiete und das Ausland“, 1915, amelynek 342 énekéhez 1926- 
ban már 112 dallamot állapítottak meg (als „Stamm einheitlicher Melodien 
für Kirchenlieder“).
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végleges alakjában nem tudott megegyezni, hanem ezeket kétféle 
alakban (kiegyenlített és ritmikus) közölte s a győzelmet a gyüleke
zetek többségének választásától tette függővé. Fölötte érdekes, hogy 
ez eldöntetlen dallamok közt ilyen fontos melódiáink is vannak, mint: 
,,Erös vár a mi Istenünk“, „Mennynek, földnek teremtöje“, ,,Szívem  
szerint kívánom“, ,,Hogyne dicsérném az Istent“, ,,Tündöklő hajnali 
csillag“.

Ez a bizottság, amelyben —* mint mondottam — a teológusok (az 
elméleti himnológusok) többségben voltak, az egyeztetési törekvések
nél, úgylátszik, nem értett mindig egyet a zenei szakemberekkel. Igaz, 
hogy az ,,archaizáló kedvtelés“ helyett az ősformákhoz való vissza
térés elvi álláspontjára helyezkedett mind a két fél s alapos vita tá r
gyává tette a dallamok külső formáját, metrikus beosztását is; ámde 
a Melodíenbuchnak nemi egy száma élénken illusztrálja, hogy a hím- 
nológusok elgondolása és a régihez való konzervatív ragaszkodása 
győzött a muzsikusok felfogása fölött. A  muzsikusok egy része pedig 
a ritmikai frazeálásban túllőtt a célon. Ez nemcsak ama említett 9 
darab kétfélek ép közölt dallamból világlik ki, hanem igen sok más 
melódiánál és illogikus méretezésnél is.

Feltűnő s egyúttal megszívlelendő, hogy a rítmizálás elve az 
eddig következetesen követelt kiegyenlítést háttérbe szorította. Még 
a legkonzervatívabb himnológusok is belátták, hogy nemcsak az egy
forma méretegységekre osztott melódia „fenséges" és egyházias stílű, 
hanem a ritmikus képletekre tagolt is, amelynek lejtése és legtöbb- 
nyire átlátszó dalformája közelebb férkőzik az egyszerű nép zenei 
érzékéhez, sőt a lelki diszpozíciójához; is. (Ne felejtsük el, hogy sok 
korálunk tulajdonképen világi énekre vezethető vissza.)

1. Az idézett Melodienbuch első része a párhuzamos dallamok
kal (kiegyenlített és ritmikus formában), valamint egyes variánsokkal 
együtt 187 melódiát m utat be, amelyből a nagyobbik fél (kb. 104) ha
tározottan ritmikus beosztású. A határvonalat egyébként nehéz p re
cízen és megdönthetetlenül meghúzni; mert pl. az utolsóelőtti szótag 
megnyújtása („Mennynek, földnek terem-fó'-je") vagy a német korá
tokban elég sűrűn alkalmazott melizmák, ligaturák s egyéb hangkö
tések, valamint az ütemfajok keverése (polyrhythmika) egyazon dal
lamban még nem jelent mindenütt abszolút ritmizálást.

Legpregnánsabb a ritmus a %  és 6/4 ütemü dallamokban, ahol ez 
a beosztás következetes marad egészen végig. E koráloknak határo
zott formájuk van még a sorbeosztásban, azaz szerkesztésben is.*) 
Ilyenek p l.:
(Mb. 7,) „Dicsőség mennyben Istennek,

Ég és a föld őt áldja.“

Zenei ritmusa (°/J =  J I J  J J  J I j  J J  I J I 'J  é J J  J I J j  J

(Utolsó sorának dallama eltér a mienktől.)

.*) Jegyzet: Érdekes jelenség, Hogy az egész gyűjteményben sehol sem 
találni ütemjelzést; a zenei ritmus kitalálása teljesen az olvasóra, azaz éne
kesre van bízva!



127

(Mb. 17.) „Aus meines Herzens Grunde“ (ß/4) :

d  d d' d d
1 I I

d  0 d d  d d  d n i
(Mb. 44.): „Föltetszett gyönyörű napunk“ (%)

0 0 0 d 0
^ I• 9 0

Ugyancsak páratlan ütembeosztású a „Mennynek, földnek terem-
I i i Itő je“ régebbi alakja: J  * i ö  é 4  é 1 ö  é 

és „Uram Jézus, fordulj hozzánk“ is (6/4), de némileg zavaró ha

tással: 1 ! 1 1 !
d  d d  d I 0  0  d d  d d  d I d d d II (Mb. 58. és 64.)*)

Hasonló ehhez a „Szívem szerint kívánom“ ritmikus méretezése:

(Mb. 69.) j  I J  j  J  j  I j  j  I J  I J  J  J  J  I o  • I
A  kezdő és sorvégi csonka ütemek összevetése 3/2-nek minősíthető, 
ami csak matematikailag azonos a e/4-del, tehát elhomályosítja a 
3Á  +  3Á~es méretet.

Igen érdekes a „Jértek hozzám, Krisztus mondja“ rítm izálása 
(Melodienbuch 91. sz .):

l
1 I 1.1 ! I I

é é ö  0  I • 0  d u i  i  I  I I ' ■ I  1 I
0  0  ö ’ * I • é ö l  J I 1 j. h J J I ! I

9 0 0 0 é é \ ö  ö

A „Dicsérd én le lk e m ..  “ általában egyezik a mi beosztásunk
kal, csak a 2. ütemben és a második szakasz 4. ütemében találunk

j J  J  J I helyett | J. ^  J j ritmust. (Mb. 95.)

Annál különösebben hat a következő két ritmizálás:
(Mb. 152.) „Vigyázzatok, azt kiáltják“ (3/2 beosztással)

ö ' d é é I d  d i 1 I. I I j I
0  é 0  0  0  é d  d! stb.

(Mb. 155.) „Az Istennek jótetszése“ (Was mein Gott will, das 
g 'scheh’ allzeit).

l ! 1 i 1 I I 1 I i i 
a  d  é é 1 é é d  I é

I I ?! I I i i 1 i
• 0  d  d  1 é d  é d

A z előbbinek 2. részébe belecsúszott egy négyes ütem is.
Végig következetesen %-es beosztású a „Ki dolgát csak Istenre 

hagyja“ kezdetű eredeti melódia:

I 1 1 • • • d  é I d  d h 1 ! I
0 0 0 d  d ' d  0

I J (Mb. 159.)

2. A 4/4 beosztású dallamok közt legprecizebb a 158. számú:

*) Jegyzet: A kettős függőleges vonás sorvéget jelent és a m in d e n ü tt  
mellőzött nyugvópontot helyettesíti.
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„Werde munter, mein Gemüte“ (Ébredj fel, óh te én szívem!)

|l: J' * I J ; J J I J J i J' «M J J J J I Ji :1 (Kéttagú felütéssel.)
A  nálunk felütéses ,,Szerelmes Jézus, vájjon mit vétettél?“ a 

Melodíenbuchban emígy van ritmizálva ^  :

J J 0 I J J I J J J J I J J !| (Mb. 70., Herzliebster Jesu . . .)
Crüger Jánosnak szép dallamát „Jézus életemnek“ (Jesu, meine 

Freude. Mb. 86.) így ritmizálta a D. Ev. Kirchenausschuss: (4/J
l . b l i  

0 0 0 0
M I I  é é é é ö  ö  1 * * * *

Az utolsóelőtti sorban egy 6/4~es ütem szakítja félbe a folyamatos 
4-es beosztást, ám ezért mégse sorolom ezt a koráit a vegyesüte- 
műekhez. (Ugyanígy van beosztva ennek az új [kiegyenlített] alakja 
is némi dallammódosítással.)

Kifogástalan 4/4 beosztású a 97, sz. ritmikus korái is:
„Lobet den Herren alle, die ihn ehren“ (Crüger 1653.)

I I I  I i I I I  J  M  I i  'i IIö  é é ' ö  ö  ' é é 0 é I ö  ö "
Ezt a nálunk ismeretlen éneket azért említem, m ert élénk bizonysága 
annak, hogy eredeti vagy „kiegyenlített“ dallamokat ritmustorzítás 
és ütemkeverés nélkül is lehet szépen és a szövegnek megfelelően rit- 
mizálni. Ez a ritmus élénken emlékeztet a „Krisztus Urunknak áldott 
születésén“ k. eredeti magyar énekünkre. Hasonlóképen a fentidézett 
70. számú is.

A  szintén szabályos 4/4 ütemü „Straf mich nicht in deinem Zorn“ 
(Teljes minden éltemben) kezdetű szép (eredetileg világi) dallam 
azért érdemel itt említést, m ert benne ú jra  visszaállították a nálunk 
sok koráiból ok nélkül kiküszöbölt melizmákat.*)

(Folytatás következik.)
*

„Egyházi énekügyünk nyílt kérdései“ c. fenti cikket azzal a meg
jegyzéssel közöljük, hogy tulajdonképeni tárgyára: a ritmikus korái 
ügyére vissza fogunk és vissza akarunk térni, mivel a fenti cikk k ri
tikai szempontjait nem mindenben fogadjuk el. — A rovatvezető.

Kottamellékleteínk.
A Kántori Rovat mellékleteként az „Evangélikus Népiskola" f. 

évi áprilisi számához 2 húsvéti kart közlünk; az egyik Kapi-Králik 
Jenő budapesti ev. egyházi karnagynak, néhai Kapi Gyula soproni 
ev. tanítóképző-intézetí igazgató unokájának női-, ill. gyermekkari 
műve: „Húsvéti Ének", a másik egy 16. századbeli dallam vegyeskari 
feldolgozása Bach J. S.-től, akinek mostanában ünnepelte a művelt 
világ születésének 250 éves emlékezetét (március 21).

*) Jegyzet: A melizma elhagyása szerintem csak ott indokolt, ahol 
(kivált sorvégeken) kanyargásokra csábítja a híveket.



W. S., Sopron. Az előbbi üzenet igazolja, hogy verseket csak 
nagyon nehezen, csak kivételesen s időszerűségüknél fogva számba- 
jöhetőket helyezhetünk el. E helyett azért esetleg a díjat nyert ha
zafias verset és dalt kérném beküldeni s valamelyik későbbi szám
ban talán jut számára hely.

Elefánty S., Debrecen, örömmel értesültem a vezetésed alatt 
álló vegyeskar kiváló működéséről már a lapokból is. Ismertetése 
közérdekű, szívesen elhelyeztem. Várom további terveidet is lapunk 
szellemi támogatását illetőleg. További sok sikert a kar működé
séhez!

Kiszely J., C. A hozzád érkezett lapokat portókímélés végett 
ne küldd meg nekem!

Rózsa J„ Pápa. Meleghangú köszöntődért fogadd hálaérzésem  
kifejezését. A  lelkeshangú levélben érintett eszmék szolgálata leg
első kötelesség lesz mindig előttem. A küzdelemhez segítőtársak 
kellenek. Rád is számítok e munkában. Kérésedet a lap közös cím
zésére vonatkozólag nem teljesíthetem elvi szempontból. Meg za
vart is okozhatna az expediálásnál. Éppen, mivel néha a lelkész
hez viszik a lapot, kellett volna a négytagú testületből még egye
seknek is előfizetni.

Széljegyzetek.
Biblíamagyarázatok az iskolában.

Szeretett főpásztorunk, D. Kapi Béla püspök úr, legutóbbi kör
levele értelmében iskoláinkban a tanítást rövid bibliaolvasással és 
magyarázattal kell kezdeni. Mi a következőképen végezzük:

1. Az egyházi évszaknak megfelelő ének első versszakát el
énekeljük.

2. Bibliaolvasás, melyet napról-napra másik gyermek végez.
3. A felolvasott rész rövid magyarázása. (Tanító.)
4. Tanuláselőttí ima, melyet a napos mond el.
5. Hiszekegy, melyet közösen mondunk el.
A  bibliaolvasást mindennap más gyermek végzi az V.—VI. 

osztályosok közül. A „Kis Harangszó"-ban közölt részek szerint 
haladunk. A  soronlévő tanuló keresi ki —■ egyedül, még a tanítás 
megkezdése előtt — az arra a napra kijelölt részt és többször el
olvassa magában, így, mire sorra kerül, már hibátlanul olvashatja 
mindnyájunknak fennhangon. Ezután 2—3 perces magyarázat kö
vetkezik, mely — a lehetőséghez képest — a gyermek otthoni vagy 
iskolai életéből vett példák szemléltetésén alapul, a felolvasott rész
szel szoros kapcsolatba hozva. Ezután a napos elmondja a tanulás- 
előtti imát egyedül, majd a Hiszekegyet mindnyájan. — Azzal, hogy 
naponként más-más olvas a Bibliából, a naponkénti bibliaolvasás
hoz szeretném hozzászoktatni tanítványaimat, hogy az vérükké vál
jék, egy életre szóló szokásuk maradjon.





EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT 

AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS
t a n ít ó e g y e s ü l e t  h iv a t a l o s  k ö z l ö n y e

ALAPÍTOTTA: P A P P  J Ó Z S E F
1924. január 1-től 1934. december 31-ig 
s z e r k e s z t e t t e  é s  k i a d t a :

KRUQ LAJOS

Szerkeszti:

SOMOGYI BÉLA
Kiadja;

AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK A SZERKESZ
TŐSÉGHEZ (KÖRMEND), AZ ELŐFIZETÉSI DÍJAK AZ ORSZÁGOS 

EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET PÉNZTÁRA CEGLÉD 
(42.523 SZ. CSEKKSZÁMLA) CÍMÉRE KÜLDENDŐK

♦♦♦♦

XLI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 
1935. ÉVI MÁJUS HÓ

♦ ♦ ♦ ♦

Előfizetési ára: egész évre 10, félévre 5 pengő

Réttig-Renj waiter Nyomda Bériéi Sopron.



Felhívás
tanítók gyermeknev eltelté si segélyére vonatkozó igénybejelentésre.

A z  1930. évi VII. törvénycikkel létesített Protestáns Tanítói 
Intemátusok Alapjából való segélyezésre evangélikus egyházunk ne
vében pályázatot hirdetek „olyan tanítók gyermekeinek neveltetési 
céljaira, akik falvakban, tanyákon teljesítenek szolgálatot és ennél
fogva gyermekeik továbbneveltetéséről a maguk erejéből gondos
kodni nem tudnak“. Indokolt esetben ezen kategórián kívül eső ta
nítók segélykérvénye is elbírálás alá kerül. Figyelemmel az alap 
rendeltetésére és a miniszter úr intenciójára, különös figyelemben 
részesülnek azon folyamodók, akik gyermekeiket evangélikus inter
nátusbán helyezték el. A  kérvényben feltüntetendő: a tanító neve, 
életkora, működési helye, családi viszonyai, házon kívül taníttatott 
gyermekeinek neve, életkora, iskoláztatási és elhelyezési adatai (in- 
ternátus, magánház, rokonság), tanulmányi előmenetelük. A tanítói 
javadalom pontos adatai: fizetési osztály és fok; helyi javadalom (ér
tékegység, kezdő fizetés százaléka, föld, termény, tüzelőfa, kész
pénz, fizetéskiegészítő államsegély, magánvagyon), Folyamodási ívet 
megkeresésre az illetékes püspöki hivatal bocsát rendelkezésre. 
Tekintettel az egységes eljárás szükségére, a segélykérés ezen folya
modási íven nyújtandó be. Az illetékes püspök úrhoz intézendő, bé
lyegmentes kérvény az illetékes esperes úrhoz folyó évi május hó 
10,-éig nyújtandó be, onnan pedig május hó 15,-éig az illetékes püs
pök úrhoz terjesztendő fel.

D. báró Radvánszky Albert egyet. egyh. és isk. felügyelő.

Szerkesztői üzenetek.
Érdeklődőknek ajánlom Tiboldi József dalos zsebkönyvét. Ti

boldi most adta ki iskolák, dalárdák, cserkészek, leventék és mű
kedvelő egyesületek részére „Dalos zsebkönyvét“, amely a legszebb 
magyar népdalok, hazafias dalok és indulókból összeválogatva 101 
dalt tartalmaz. A praktikus formájú, csinos kiállítású könyv ára 
2 P; megrendelhető a szerzőnél: Pestszenterzsébet, Vas Gereben
utca 11. és minden könyvkereskedésben.

Többeknek. Voltak egyes előfizetők, akik a beküldött összeg
ért nyugtát kértek. Nyugtát nem küldhetünk munka- és költség- 
többlet miatt. A  csekkszelvény, vagy utalványszelvény szolgál 
nyugtául.

Ludván S., Celldömolk. Köszönöm a küldeményt, a júniusi 
számban jön.

Alsórönök. Kivételesen beleegyezünk.
Benedek V,, Győr. A könyvismertetés számára már nem jut 

hely, majd a júniusi számban hozzuk.
Bánó Á., Nemescsó. A választ a márciusi kérdésre júniusban 

hozhatom, ha kívánod.



A IX. Egyetemes Tanítógyűlés.
Felemelő, külső hatásban és tartalm i értékben  egyaránt k i

emelkedő megnyilvánulása volt az egyetemes tanítói törekvéseknek 
a IX. Egyetemes Tanítógyűlés. A  m ár ism ert sorrendben április 
15-én fél 1 órakor a Tanítók Háza előcsarnokában álló hősi halott 
tanítófiúk em léktábláját koszorúzta meg a gyűlés már akkor meg
jelent közönsége. Itt országos egyesületünk titkára: vitéz Szügyi 
Károly ta rto tt lelkes emlékbeszédet, amit lapunk más helyén köz
lünk.

Április 16-án, reggel fél kilenc órakor, zárt sorokban vonult 
a gyűlés közönsége br. Eötvös József szobrához kegyeletes meg
emlékezésre. Itt Ölveczky Pál budapesti szakfelügyelő-igazgató 
m utato tt rá  azokra a kultureszm ékre, am elyek a nagy kulturpoliti- 
kus életeszm ényeiben reánk m aradtak s bennünket, mint ma is é r
tékes reform törekvések, .ösztönöznek a továbbépítésre. A  Vigadó 
előtt mozgalmas élet volt már ekkor. Nagyobb rendőri kirendeltség 
sorfala m ellett a festői díszruhás tanítói tiszti vitézek ad tak  a lép
csőházban felfelé haladók sokaságához ünnepi keretet.

A korm ány képviselőinek m egérkezte után Szekeres F. fővá
rosi gyak. isk. tanító orgonakíséretével felcsendült a Himnusz a kö
rülbelül kétezerre  tehető  jelenlévők ajkáról. Majd Rákos István 
kir, tanácsos, elnök megnyitójában vázolta a mai népoktatásügyi és 
tanítói törekvéseket. Hangsúlyozta, hogy a legutóbbi időkben mi
lyen kevés előrehaladás tö rtén t sok kulturtörekvés terén. A m aga
sabb népkultúrát iskola, tanító az eddiginél nagyobb felkészültség
gel: a nyolcosztályú népiskolával, a magasabbrendü tanítóképzéssel 
s az érettségire alapított főiskolai képzéssel valósíthatja meg. Nem 
félti a népet a több tudástól, m ert a m agasabbrendü tudás m aga
sabbrendü belátást hoz. Egy jobb sorsra érdem es nép érdekében 
tiszteletrem éltó tüntetés a IX. Egyetemes Tanítógyülés. Eljöttünk, 
hogy hitet tegyünk hazánk iránti ragaszkodásunkról. Céljaink ér
dekében több érdeklődést és szerete te t várunk magasabb hatósá
gainktól. E gondolatokat felölelő megnyitó után m egállapította a 
gyűlés a kormányzóhoz in tézett hódoló táv ira t szövegét. Majd Rákos 
István elnök üdvözölte Tasnádi Nagy A ndrás állam titkárt és Huszka 
Jenő min. tanácsost, továbbá a megjelent többi előkelőségeket, ven
dégeket és a gyűlés tagjait. Jelen  volt M ayer János ny, miniszter, 
Patacsi Dénes ny. állam titkár, Brogly József képviselő s az egyházi 
és világi hatóságok számos képviselője. M ajd Vanicsek titkár fel
olvasta a távirati és levélbeli üdvözléseket.

Ezután Tasnády állam titkár tolm ácsolta válaszában a maga üd
vözlete mellett a m. kir. korm ány köszöntését. B iztosította a jelen
lévőket, hogy ismeri a tanítóság m unkáját s át van hatva a népok
tatás fontosságától, a tanítóság iránt el van telve ragaszkodással 
és megbecsüléssel, m ert gyerm ekkora óta szívében van a tanító 
képe. A magyar tanító nemcsak ism ereteket közöl, ki kell term el-
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nie a jellembeli és erkölcsi értékeket. Magyar hazafiúkat kell ne
velnie, ezért nevelője ő a nem zetnek. A nyolcosztályú népiskola s 
az érettségire alapított főiskolai tanítóképzés hatalm as eszközei e 
terveknek. A  kísérletek  folynak, de mindennek megvalósítása nagy
jelentőségű pénzügyi kérdés. Mai nyomorúságunkban nem lehet a 
népre újabb terhe t róni, de eljön az ideje. E reformok kifejleszté
séért boldogan működik közre, mint a közoktatásügyi korm ányzat 
képviselője s hiszi, hogy míg eléri céljait a tanítóság, addig is ma- 
gasabbrendüvé tudja tenni a magyar tanító a népoktatást a maga 
hősiességével. Ennek m egvalósítására kéri Isten áldását s a gyűlést 
a korm ány nevében is melegen üdvözli.

Ezek után dr. Boros Pál főjegyző a székesfőváros polgármestere 
nevében üdvözölte a gyűlést.

A napirend után F inta Sándor, az Orsz. Kath. Tanítóegyesület 
elnöke, költői szárnyalású megemlékezéssel hódolt II. Rákóczi F e
renc emlékének. A  nemzeti hagyományok íródeákjaihoz hasonlítva 
a tanítót, párhuzam ot vont a 200 év előtti M agyarország és a tria 
noni M agyarország között. Ezt követőleg Ekamp Nándor előadásá
ban korunk reform eszméinek tükrében kiemelte, hogy a magyar ta 
nítóság a reform törekvésekben megelőzte korát. Kérte a korm ányt, 
a társadalm at, a sajtót, hogy legyenek e törekvésekben a tanítóság 
segítségére s tanúsítsanak megértő szeretetet a haladó kor nagy 
terveinek megvalósításához. — Sugár Béla hangoztatta, hogy a jól 
m egalapozott népoktatás a legeredm ényesebb nemzetvédelem. Egy
ségre buzdíto tta a tanítóságot s kiemelte, hogy a magyar tanító 
mindig a pedagógiai értelem ben vett nemzeti egységért dolgozott. 
Vezessük a társadalm at annak felismerésére, hogy az ember több, 
mint a föld, ház, vagy a pénz. Vezessük a magyarság magasabb 
értékelésére. — Ormós Lajos az anyagi sérelmek elleni küzdelem 
harcterének  nevezte az egyetemes gyűlést, ahol nemes eszközökkel 
harcolunk a meg nem értés ellen. Az ism ert sérelm ekkel kapcsolat
ban érdekes adatokkal világította meg, hogy mennyire nem áll 
arányban a tanítói fizetések alakulása néhány évtizeden keresztül 
egyes tisztviselői csoportokéval. Nincs arányban az emelkedés az
óta, hogy a tanító rendszeres képzésben részesül azzal az idővel, 
am ikor még képzetlen elemekből (kiszolgált bakakáplár, vándor- 
legény, foltozó varga) toborzódott a tanítóság. Kim utatta, hogy a 
felekezeti tanítók előléptetése a VII. fiz. osztályba megvalósítható 
volna abból a m egtakarításól, ami előállt a már két év óta a VII. 
fizetési osztályból nyugdíjba ment s helyettük helyettes, illetve se
gédtanítónak alkalm azott egyének fizetési különbözeténél. K ultúr
ád é t sürgetett nem új adóteherként, hanem arányosabb teherelosz
tással: az ipari nagyüzemek, kartellek, bankok m egadóztatásával.

Mindegyik előadó nagy sikerrel oldotta meg feladatát. Több 
hozzászólás is élénkítette a tárgyalást, de azért a javaslatokat majd
nem változtatás nélkül fogadták el. Nagy hatást ke lte tt Patacsi 
Dénes ny. állam titkár, orszgy. képviselő, felszólalása a tanítói munka 
és a tanítói hivatás méltatásáról. A hosszúra nyúlt gyűlés a Szózat
tal ért véget.
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Utána külön autóbuszokon a hősök emlékkövéhez ment a ta 
nítóság s itt Berkényi Károly em elkedett hangú beszéd kíséretében, 
hazaszeretetre intve a tanítóságot, helyezte el a IX. Egyetemes 
Tanítógyűlés koszorúját.

Mintegy 200 terítékes közös ebéd a Tanítók H ázában volt a 
napirend utolsó pontja.

A szétoszló tanítóság útravalóul elvitte magával a nap tanul
ságait. — Rákos István zárószava egységre in tette  a tanítói tá rsa 
dalmat. Még hiánya van ennek az egységnek, de legyen e napnak 
legnagyobb tanulsága az az elhatározás, hogy ezt az egységet meg
valósítja a tanítóság a jövőben. Az a reménység vezessen bennün
ket, hogy ha az egység meglesz, a népoktatás is m agasabbrendű lesz.

Ünnepi beszéd.
T arto tta: Vitéz Szügyi Károly ev. elemi isk, igazgató a IX. Egyet. 
Tanítógyűlés alkalm ával 1935. évi április 15-én, hétfőn, d. u. fél 1 

órakor a Tanítók Ferenc József Házában elhelyezett két hősi
emlékműnél.

M agyar Testvéreim! Ünneplő Bajtársak!
IX. Egyetemes Tanítógyűlésünk előestéjén, a m agyar tanítói 

közület holnapi nagy szellemi csatája előtt, harcos katonákhoz il
lően, templomba gyülekeztünk össze.

E szent templom négy fala a világ négy tája, boltozata a nagy 
Isten kéklő ege, oltár benne úgy ez a két aranybetűs nevekkel éke
sített márványkő, mint a csonka haza megannyi ily emlékműve. Ez 
a m indeneket összefogó nagy templom csodás orgonazengéssel telik 
meg mindannyiszor, amikor a halálig hűséges honfiak szíve dobba
nása itt eggyé forrad.

Érzem, tudom,nemcsak e — testben is jelenlevő — kicsiny se
reg hajt ma itt térdet. Látom, amint a délibábos magyar rónák 
pusztáiról, bércek keblén rejtőző kicsi falvak, büszke városok őr
tanyáiról indulnak a kem ény tek in tetű  harcosok, a nem zet tanítói. 
V égeláthatatlan sorok közelednek s ha bár nem is értek  még ide, 
lelkűk melege benne rezeg e tavaszi fuvalomban, az együttérzés, a 
bajtársi szeretet tüze már itt perzsel.

Ide kényszerít bennünket a fájó hazaszeretet, a halhatatlan  hő
sök örök tisztelete, hivatásunk betöltésében a felelősség érzetének 
teljes tudata, m ert itt keres — és minden bizonnyal talál is — a 
lankadó akarat új tápot a további küzdelmekhez.

Testvér, nézz ez oltárra! Távlatok nyilnak meg előtted, hegyek 
omlanak össze, a fekete gyász sűrű ködfátyola, mely lelkedet szün
telen kínnal tépi, marja, eloszlik s feltárul a m agyar dicsőség eget 
ostromló fáklyatüze . . .

Hajh, de erőtlen most a mi szemünk , . . , nem nézhetünk bele e 
pompázó fénybe, tekintetünk a földanya ölére csügged . . .  és kor-
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hadozó fakeresztek, elsímúló sírhantok, vadvirágos harci tem ető
kön, az ebek harm incadjára ju tta to tt, vérző haza csonktestén su
han végig.

A döbbenet lehetne ú rrá  felettünk, mint akkor régen, az első 
elaléltságunkban, csakhogy fülünkbe csattog még a riadók mindent 
elsöprő hajrája. Az em lékezet gyorsröptü szárnyain üjra és újra 
feltám ad a fenséges színjáték, am ikor kelettő l nyugatig, északtól 
délig bömbölt az orkán és a sikoltó viharban, mint kőszál, magyar 
baka őrködött a vártán.

Idegen tájakon, messze a haza szentelt földjétől, ellenséges ha
tárokon, győzelemről-győzelemre indultak Ők . . . Egy se tudta ta 
lán, hová, meddig, de érezte mind, hogy nem messzebb, mint a halál. 
A  K árpátok bércén, Doberdó szikláin a magyar katona hülő teste 
zá rta  el az utat. És népének élén, verejtéke harm atával, csepegő 
vérével, m indenütt az első sorokban küzdött a magyar tanító, igen 
sokszor együtt az apa a fiúval. A jeltelen sírokban, az idegen rög 
alatt, a nem zet színe-virága között ott pihen a magyar tanító, éppen 
úgy, mint a kalászba csendülő s ebből az épületből, a Tanítók F e
renc József Házából, nótás ajakkal, ifjú odaadással hadrakelt, de 
ide többé vissza nem té rt annyi tanítóivadék. Őszhajú édesapák, 
könnyesszem ü édesanyák, szebb jövőt váró testvérek, nem gyógyul 
a fe ltépett seb!

Ne feledjük azonban, hogy amikor ők utolsó hörgéssel m ocsa
rak  sarába, sziklák hideg kövére, mezők szennyébe roskadtak, nem 
a halálnak, az igazságtalan nyom orúságnak áldoztak, hanem az örök 
diadalnak, az életnek, a szent, a drága ezeréves h a z á n a k ! .. ,  így 
le ttek  ők halóporaikban is e dicső nemzet kiapadhatatlan  erkölcsi 
erőforrásai.

Irnhát, ez hozott ide bennünket, ez acélosítja izmainkat, ez k e
ményíti szívünket. Ennek nyomán, a trianoni gyászéj alig derengő 
hajnalán, ámde a magyar Ígéret biztatón feltörő sugárözönében, da
cos akarással, m egalkuvást nem ismerő elszántsággal, a teljes végső 
diadalig, minden mi igaz ügyünkben újra és újra ütközetbe lendü
lünk . . .  és győzni fogunk!!

Ezzel a tö rhete tlen  hittel, eme gondolatok jegyében, a IX. Egye
tem es Tanítógyűlés megbízásának eleget teendő, megdicsőült hő
seink, áldozatként teszem oltárotokra e babérkoszorút.

Nemzetnevelés.
M adáchnak híres szállóigéjét olvasván, lehetetlen nem arra  gon

dolnunk, hogy manapság sokkal nagyobb m értékben kell küzdenünk, 
mint amennyire bízhatunk életkörülm ényeink kedvező alakulásában. 
Ez a m egállapítás áll az egyénre és áll a közösségekre s ezek kö
zött a legnagyobbakra, a nem zetekre is. Amilyen küzdelm et folytat 
nem zetünk trianoni határai közt ellenségei gyűrűjében, ugyanolyan 
harcot kell polgárainak is vívnia a mindennapi kenyérért. Ez a 
harc régi, az emberiséggel egyenlő korú s mindig ádáz, m ert életre-
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halálra megy. A gyenge, készületlen egyén és szervezetlen közület 
kérlelhetetlenül elbukik. Term észetes tehát, hogy a küzdők minden 
erejüket számba veszik s minden erőforrást kiaknáznak. Csodálatos 
erőfeszítéseket és szervezési folyam atokat látunk ma a nem zetek 
életében; nemcsak honvédelmi, de gazdasági, kulturális, technikai 
és társadalm i téren  is folyik az erőgyűjtés. A szükség kiterm eli az 
erőket. De éppen úgy kiterm eli az alkalmas vezéregyéniségeket is. 
Milyen kétségbeejtő vajúdás egy-egy nép sorsa, míg elhivatott ve
zérére talál! S mily határozottan, céltudatosan halad rendeltetése 
történelm i útján, ha azt m egtalálta! A céltudatos haladásnak egyik 
legterm észetesebb alapfeltétele az erők egyesítése. Ennek elérésére 
szolgálnak azok a különféle szervezetek, melyek az iskolai ifjúság
tól kezdve a hadastyánokig egységekbe töm örítik a polgárságot s 
egységes irányítás által nagy erőtöm egekké kovácsolják azt. Ez 
már nem egyszerű pártmozgalom sem Olasz-, sem Németországban, 
ez egy-egy nem zetnek öntudatos felkészülése a harcra s elindulása 
boldogulása s jövője útján.

A középkorban is sietett az egyén közületekbe tömörülni, m int
ha félt volna az egyedülléttől és az egyéni külön küzdelemtől. Ma 
ugyanazt látjuk, de nem azonos okból. Ma már áldozat az egyéni
ség feladása, vagy csak egy közület korlátainak  való alárendelése, 
mégis m egtörténik az életküzdelem  szükségszerű parancsszavára, 
m ert ma az egyén magában nem tudna boldogulni. Ezek a szer
vezetek küzdenek tagjaik azonos érdekeiért s ha az érdek egyete
mes állami érdek, nemzeti egységbe forrva harcolnak érte. A mai 
nehéz kor hozta magával e jelenséget, joggal tekinthetjük azért k o 
runk egyik vezéreszm éjének a polgári töm egek m egszervezésének 
és küzdelembe vetésének szándékát.

Ámde a sok partikuláris, vagy egyetemes érdek által létre jö tt 
szervezet embertömegei használnak-e az állam nak? Nem veszélyez
tetik-e a nemzeti érdekeket, még ha esetleg azokért egyesültek is? 
M indenképen haszon szárm azik-e m űködésűkből? — Bizony nem, 
ha azok a tömegek olyanok, am elyek — mint ahogy M adách szín
jein látjuk — a demagógia hatása  alá kerülhetnek s így esetleg ál
lami érdek ellen is felhasználhatók. Az állam csak úgy nézheti 
nyugodtan s számíthat alkalom adtán a különféle szervezeteire, ha 
ezek olyan összetételűek, hogy k izárt dolognak vehető a szélkakas- 
szerű felfogásváltoztatás. A múltból közism ert igazság, hogy a tö 
meghangulat kiszám íthatatlan és gyorsan változó. A jövő hasznos 
tömegei, ideértve a szervezeteket is, nem lehetnek ilyenek. Nem 
a tömeghangulatnak kell lefelé terjednie s az egyént magával ragad
nia, hanem az egyénben kell világos célkitűzésnek élnie és az egyén 
adja össze célját és erejét önként az azonos felfogású egyénekével, 
hogy a tömeg nagy ereje a célokat valóra válthassa. így születik 
meg olyan közület, mely hasznos és megbízható, m ert csupa ön
tudatos, világos látású molekulából, azaz egyénből áll.

M ásként szólva, ma minden állam nak öntudatos, fegyelmezett, 
gondolkodni és engedelm eskedni tudó polgárokra van szüksége. És 
it t  kapcsolódik bele fejtegetésem  a pedagógiába.

Minthogy az állam érdeke, hogy polgárai mennél értékesebbek
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legyenek, gondoskodnia is kell arról, hogy ilyenekké válhassanak. 
A nevelést már régen állami feladatnak ism erték el és az államok 
viselték is ezt a kötelességet. De éppen, mivel kötelességnek ta r 
to tták , szívesen átengedték a felekezeteknek és községeknek. Ma 
nem kötelességből, hanem a saját jól felfogott érdekében nevelik az 
államok polgáraikat.

A zelőtt nevelési ideálunk a tökéletes emberi jellem volt, á lta 
lánosan emberi jellem; mely term észetesen a hazafias érzést is m a
gában foglalta. Ma kissé módosul a célkitűzés. Ma speciális nem 
zeti jellemre van szükség. A ma polgárának uralkodó jellege a nem
zeti célok felé való beállítottság legyen. M indenki elsősorban a 
lé tért küzdő nem zetének tagja s csak m ásodsorban általános emberi 
célok felé tartó  ember. A zelőtt az állam oknak volt közoktatásügyük 
és közoktatásügyi m inisztereik, ma a dolgok lényege szerint nem 
zetnevelés és nem zetnevelő miniszter léptek ezek helyébe. Hogy a 
nem zetek milyen komolyan veszik eme feladatukat, az azonnal 
szembetűnik, ha pl. a ném et nevelésügyi folyóiratokat szemléljük. 
M inden és m indenütt a nem zetért, a nemzeti célok szolgálatában 
történik. Egyetemi tanárok s a legnevesebb pedagógusok cikkeznek 
az új és szükséges em bertípusról és a mai kor nevelői célkitűzései
ről, E. Spranger „der politische M ensch“-nek nevezi a ma és jövő 
em berét; nem érti azonban ezen az elnevezésen a politizáló, főkép 
nem a napi politikába mélyedő embert, hanem a nemzeti nagy po
litika iránt érzékkel és érdeklődéssel bíró s a nemzeti célok felé 
haladó típust.

M inálunk is á tvette  már ez a felfogás az uralmát. Illetékes hely
ről m ár sokszor elhangzott az a kijelentés, hogy a nemzet életét,, 
ism eretét, szerete té t kell egész nevelési és oktatási rendszerünk 
tengelyébe állítani. — A mi iskoláink jók voltak, nevelésünk ered
ményes volt általános emberi szempontból. Olyan látókört, á lta lá
nos m űveltséget, intelligenciát adtak, mely európai viszonylatban 
ritk íto tta  párját. Ennek volt az eredménye, hogy a magyar közép- 
osztály -— olyanok állítása szerint, akiknek volt alkalmuk össze
hasonlításokat tenni — műveltebb, több és megbízhatóbb ism erettel 
rendelkező, mint a nyugati nagy és gazdagabb államok hasonló osz
tályai. De ebben a műveltségben a nemzeti rész csak függvénye 
volt az általános emberi műveltségnek. Helyes tehát, hogy most ez 
az utóbbi legyen a domináló s az előbbi inkább keret és kiegészítő 
elem műveltségünkben.

A nagyobbmérvű nemzeti műveltség az egyénnek nem lehet 
ártalm ára, m ert a mai lehetőségek alig nyitnak valaki számára al
kalmat, hogy hazáján kívül találjon elhelyezkedést.

Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie az egyénnek, hogy 
maga is boldoguljon és az állam szempontjából is konstruktiv polgár 
legyen? A két szempontnak szinte azonos követelm ényei vannak, 
m ert az államnak is érdeke, hogy polgárai egyénileg boldoguljanak.

A kenyérkereseti elhelyezkedésért soha nem volt oly nagy v er
seny mint ma. így természetes, hogy minden pályán nagy szelek
ció válogatja ki a legkiválóbbakat. Csak az számíthat kenyérre, aki 
kiváló készültséggel, alapos tudással és előnyös jellemvonásokkal
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rendelkezik. Világos, gondolkodni tudó fej, céltudatosan nevelt 
akaraterő , testi és lelki edzettség, k itartan i tudás azok a jellem
vonások, melyek az egyén értékét megadják és a létküzdelem ben 
latba esnek. A mai élet a technika, a gépek jegyében folyik. Aki 
ezen a küzdőtéren meg akarja állani a helyét, annak fegyelm ezett 
egyéniségnek kell lennie, olyan, aki izmain és gondolatain egyaránt 
uralkodni tud. Ezek a tulajdonságok és a nem zeti beállítottság ad
ják a boldogulni tudó konstruktiv  polgár tulajdonságait. Ezeknek a 
kifejlesztésére kell a nem zeti iskolának törekednie. Különösen a 
fegyelmezettség és az akaraterő  nevelésére kell fokozottabb m ér
tékben törekedni, ezek eddigi iskolai nevelésünkben nem ju to ttak  
jelentőségük arányában térhez.

A mai iskola a cselekvés iskolája. A közlés helyét mindenütt, 
ahol lehet, a tanulók megfigyelései, m egállapításai és cselekvései 
foglalják el. Ez a didaktikai eljárás hathatósan hozzájárul a fentebb 
vázolt em bertípus kialakulásához, m ert gondolkodásra, pontos meg
figyelésre, következtetésre késztet és nevel. Neveli a figyelmet és 
az akaraterőt, hozzá oktatja a tanulót, hogy eredm ényt csak mun
kával érhet el. A munkaiskola tehát a nem zeti célkitűzések irány
vonalában áll.

Ki kell azonban terjeszteni a m unkaiskola elveit a fegyelme
zésre is. A cselekvés iskolája nem lehet híve a rideg, kívülről rá 
erőszakolt fegyelemnek. A gyermek dolgozik, tesz-vesz, vizsgál és 
megállapít; ez bizonyos szabadságot tételez fel számára. Viszont 
fegyelemre szükség van továbbra is, még pedig, mint fentebb meg
állapítottuk, sokkal nagyobb, öntudatos fegyelemre. Az iskolának 
arra  kell törekednie, hogy a tanuló fegyelmezése önmagából indul
jon ki, maga az egyén és az osztály fegyelmezze magát. Tudnia kell, 
mit szabad, mit nem s akarnia kell a felállított korlá tokat tisz te le t
ben tartani. A munka zajában van ütem és összhang; a fegyelme
zetlenség zűrzavarja mindig disszonáns. Az ilyen fegyelem a cse
lekvő vagy nevelő fegyelem, ez méltó a modern nemzeti iskolához, 
ez van hivatva fegyelm ezetté tenni a jövő polgárát.

Hol van alkalom az ilyen nevelő fegyelem m egterem tésére? 
Minden órán, minden tárgy, minden iskolai tevékenység keretében, 
de különösen a testgyakorlás és a közös játék és kirándulás alkal
m asak a m egterem tésére. Egyébként minden egyes az iskolában 
eltöltött percnek, az öntevékeny fegyelemnek a kormányzó uralm a 
ala tt kell eltelnie. Ez a cselekvő fegyelem az akaraterő  virága, 
tehát az akarat nevelésével karöltve kell meghonosítanunk.

Hogy a magyar jövő céltudatos m unkásainak az intenziv neve
lése az iskolákban sikeresen folyhassék, ahhoz még valami szüksé
ges. Az, hogy a tanulmányi felügyelet ne csak az elvégzett anyagra, 
a tanulók emlékezetbeli és gyakorlati tudására terjeszkedjék ki, ha
nem keresse az iskolában ezt a cselekvő szellemet, ezt az öntudatos 
fegyelmet és a nemzeti célkitűzések beható ism eretét. A felügyelő 
vizsgálja azt is, mennyit nevelt az iskola, vizsgálja a tanulók lelkű- 
le té t és akaraterejét, akkor az iskola is bátrabban fogja idejét a 
nem zetnevelés nem annyira szembetűnő feladatára fordítani, nem 
fogja ennek a tanm enethez való szigorú ragaszkodás s egy esetleges
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elm aradástól való félelem akadályát képezni. Ellenkezőleg, a tan 
m enetben is helyet kellene adni ennek a szorosabb értelem ben vett 
nevelői munkának.

A kitűzött nevelési cél elérésére rendelkezésre álló eszközök 
egyik legizmosabbja a cserkészet. A cserkészetnek minden célkitű
zése: vallásosság, hazafiság, testi-lelki frisseség, jóság, edzettség, 
ügyesség, k itartás, öntudatos fegyelmezettség és engedelmesség, a 
szorgalom és tudás, mind a nem zetnevelői célok irányvonalában ál
lanak s azt hathatósan munkálják. A cserkészetnek nem volna sza
bad hiányoznia egyetlen iskolából s egyetlen községből sem. Milyen 
szép és egyúttal könnyű összetartó erő ez az elemi iskolából ki
került falusi fiúifjúság számára; szorosabb kapcsolatot és belterje- 
sebb munkát jelent bármelyik legény- vagy ifjúsági egyesületnél. 
Csak a vezetőtől kíván több m unkát és áldozatot.

Zárva soraimat, hiszem, hogy a most tervbevett racionálisabb 
iskolafelügyelet ezekre a nem zetnevelő feladatokra teljes m érték
ben tek in te tte l lesz és a megigért irányító működés m indenütt cél
tudatosan és erőteljesebben fogja szolgálni a második évezred győ
zelmes m agyarjának a kialakulását!

Kapuvár. Sátory Vilmos, tanár.

Tanítótípusok.
írta : Hoffmann Károly, Kaposszekcső.

Aki haladni akar, annak ismernie kell önmagát. Az önismeret 
alapja pedig az önbirálat. Nézzünk szét ezért a magunk portáján, 
vájjon milyenek vagyunk? Megvannak-e bennünk a továbbhaladás 
tényezői? Olyanok vagyunk-e még, mint régen? Olyanok-e, ahogy a 
tanító alakja a színpadon szokott megjelenni, mindig sebet ejtve a 
tanítóságon, mert jaj nekünk, hogy olyanok is akadtak köztünk ré
gen, de akkor is ritkán! Szomorú jelenség még ma is, hogy a szín
műírók, ha falusi életképbe komikum kell, egy részeg rektramot, 
vagy ügyefcgyott, tehetetlen tanítóalakot állítanak be. Pedig, ha 
ezek az urak ismernék a ma tanítójának munkáját, alighanem más
kép szerepeltetnék a tanítót. Ha tudnák, hogy a mi életünk nem 
egyéb, mint önfeláldozás, mint egy lassú, folyamatos elégése az em
beri erőnek, az Isten és Haza oltárán, nem a megnevettetés esz
közévé használnák a tanítót, hanem inkább a csendes, könnyeket 
fakasztó mártiromságot látnák meg bennünk. Mindegyikünkről per
sze nem lehet ezt elmondani, mert ahhoz nagyon sokan vagyunk. 
Már pedig jól tudjuk, hogy nagy tömegben az egyesek között lé
nyeges eltérés van. Előidézi ezt a különböző vérmérséklet, hajlam, 
élet- és világszemlélet, de előidézi ezt a tudás különbözősége is. És 
ha én most típusokról akarok beszélni, nem vehetek erre a célra ki 
egyeseket, csak jellegzetes tulajdonságokra akarok rámutatni. En
nélfogva a kép, melyet kapunk, sem lehet az utolsó pontig részle
tesen és finoman kidolgozva, hanem csak általános, vázlatszerü.

Kezdjük a sort a gazdalkodó-iíipussa.\. Sajnos, a körülmények
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még mindig olyanok, hogy ilyenek még szép számmal vannak közöt
tünk. A tanítóság mostoha állami kezelése folytán a tanító földjava
dalmával sok helyen nem tehet egyebet, minthogy beáll földmíves
nek és műveli a földjét saját maga. Élethivatása, munkaköre, kép
zettsége merőben másirányú, de az Élet, a hozzá való ragaszkodás, 
kezébe adja az eke szarvát, a gyeplő szárát, a kaszanyelet. Peaig 
ezekbe a kezekbe kréta és könyv való. Ennek az agynak a tanítás 
testet-lelket fárasztó m unkája után pihenőre lenne szüksége, így 
pedig azon kell gondolkodnia, hogy holnap milyen munka lesz a 
földeken. Két úrnak egyszerre szolgálni nem lehet. Gazdálkodó
tanítónak vagy az iskolája nincs rendben, vagy a gazdasága, vagy 
egyik sem. Mivel ez a típus leginkább csak szükségből van meg, re 
mélhetőleg azonnal eltűnik, amint az állam a földjavadalmas fele
kezeti tanítóság kívánságait meghallgatja, sérelmeit orvosolja.

A sportoló típus az ifjabb tanítónemzedék típusa. Ha nem vísz- 
szük túlzásba, senkinek sem lehet kifogása ellene, hogy sportolunk. 
Ne felejtsük el, mindannyian voltunk fiatalok és frissek akartunk 
maradni. Aki ezt átélte, meg tudja érteni fiatal kollégáját, hogy ta 
nítás után, szünidőben, előveszi korcsolyáját, síjét, ródliját vagy 
más sporteszközét és agyát pihentetve, testét edzeni indul, szem 
előtt tartva a közmondást, hogy csak ép testben lakozik ép lélek. 
És végeredményben ez még mindig a jobbik eset. Mert vannak talán 
olyanok is közöttünk, akik alig várják, hogy becsapódjék mögöttük 
a tanterem ajtaja , már szaladnak a kaszinóba, vagy a szomszéd kol
légához egy tarokk- vagy rám slipartira, vagy esetleg egy fröccs- 
partira.

Másik típusa a tanítóságnak a közéleti típus. Ebből kétfélét is
merünk. Az egyik az, amelyik csak ,,helyi“ ügyekkel foglalkozik, a 
másik azonban inkább már az országos politika iránt érdeklődik. Az 
elsőket jól ismerjük. Örökké mozgékonyak. Minden szabad idejüket 
a község anyagi jólétének előmozdítására szentelik. Szövetkezeteket, 
egyleteket alapítanak és vezetik őket. Ebbe a munkába beleadják 
az iskolából még fennmaradó utolsó csepp erejüket is, csakhogy 
eredményt tudjanak felmutatni. Pedig, ha azt nézzük, hogy érde- 
mes-e, bizony a legtöbb esetben hálátlansággal fizetnek azok, akik
nek javáért dolgozik. De Istenem! Ő nem is ezért dolgozik! A hála, 
a testi és lelki fáradság anyagi honorálása mellékes őneki, ő úgyis 
olyan munkához szokott, amely sohasem kapta meg az érte járó 
méltó bért. Amíg lesz elhagyott falu, vezető nélküli községben ta 
nító, annak mindig lesznek eredeti hivatásán kívül ilyen felada
ta i is.

A másik közéleti típus, a politikus, nem igen kívánatos típusa a 
tanítóságnak. A tanítónak tudnia kell a napi politika folyásáról, vi- 
lágpoltíkai eseményekről és ezért szükséges, hogy napilapot olvas
son- A politikus természetnek azonban ez nem elég. Annak egyéni 
politikai gondolatai vannak, amelyeket kifejteni, szerinte, igen szük
séges dolog. Közben sokszor maga sem veszi észre, hogy nevetsé
gessé válik. Feladatunk nekünk a politizálás? Nem! Hála Istennek, 
kevesen is vannak ilyenek, mert a politika mozgékony valami, nem 
b írja  a helybenm aradást, már pedig a tanítóság a leghelyhezkötöt-
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tebb hivatás. És ne felejtsük el, hogy Mussolini nem születik min
den bokorban, de még csak minden országban sem.

A tudományos típushoz tartozó tanító foglalkozik mindennel, 
ami összefüggésben van valamelyik tudományággal. Sajnots, a leg
több esetben éppen a pedagógia iránt nem m utat érdeklődést. Kívá
natos ez a típus akkor, ha a megfelelő haladó szellemmel párosul és 
munkássága nem merül ki állandó helyben járásban. Igen káros, ha 
az ilyen tanító úgv kezeli a gyermeket, mint egyetemi hallgatót és a 
helyett, hogy nevelne, tanítana, előad. Nem jut közelebb a maga 
által kitűzött célhoz, még kevésbé ahhoz, amelyet a tanterv jelöl 
meg. Aki ilyen elhajlást végez hivatása területén, annak mást nem 
ajánlhatunk, mint visszatérést a pedagógiához.

Van még egy fa jtá ja  a tanítónak, de ennek ískolánkívüli mun
kája nem hátrá lta tja  hivatásbeli m unkájának elvégzésében, mert 
amit tesz, azt saját és mások lelkének igaz örömére és szórakozta- 
tásaképen teszi. Ezt a típust talán legjobban a művész elnevezéssel 
jellemezhetjük. Tudott dolog ugyanis, hogy van költő-, író-, festő-, 
muzsikus-, faragó- stb. tanító, akik, mint ilyenek, komoly sikereket 
könyvelhetnek el.

Utolsónak hagytam azt, akit a világ nem igen ismer, ez: a ta
nító. A névtelen. Akinek a tanítói munka nem teher, nem kereseti 
lehetőség, hanem veleszületett élethivatás. Életének alfája és óme
gája a tanítói munka. Lelki szemei előtt állandóan ott lebeg a leg
nagyobb tanító: Jézus. Ha csügged, ha érzi, hogy testi-lelki ereje 
ernyed, ő  az, akitől segítséget hív és vár. Nem a saját dicsőségét 
keresi munkájával, hanem Istennek szolgál vele és a Hazának. Ha 
emberek gáncsolják, tűri alázatos lélekkel, de halad tovább a maga 
kijelölt és megkezdett életűtján. Élete két pólus között folyik le: a 
reábízottak és a családja között. És, ha a tanítói bizalom kisebb vagy 
nagyobb vezéri szerepre hívja el, ott is megáll, hűségesen szolgálva 
azokat, akik bizalmukra méltatták.

íme, elsoroltam néhány jellegzetes típusát a tanítóságnak. Tu
dom, hogy hiányos, de egy rövidre szabott cikk kerete nem engedi 
meg a bővebb fejtegetést. Hogy célomat elértem-e, akkor válik el, 
amikor az olvasó elolvasta e sorokat és a maga lelki egyéniségére 
vonatkoztatva, keresi a hasonlóságot. Szeretném, ha sokan volnának 
olyanok, akik ügy találják, hogy nemcsak a lelkűk mélyén, hanem 
tényleges munkájukban is az utolsóhoz hasonlóak.

Szép szó, goromba szó.
Egyháztörténelem  órát tarto ttunk. A magyarok m egtérítéséről 

beszélgettünk. Számonkérés közben azt kérdeztem  az egyik leg
gyöngébb fölfogású gyerektől:

— M ikor Istvánnak szép szóval nem sikerült a térítés, hogyan 
kezdett ahhoz hozzá?

Gondolkodás nélkül rávágja az osztály bölcse:
— Goromba szóval! Gyűjti és közli: Szakály Dezső.
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Üj filozófiai bevezetés.
írta : Tállyaí (Koller) István.

A magyar filozófiai irodalom az utóbbi években nagyon szép 
fellendülésnek indult. Elég, hogy ha Kecskés Pál kitűnő filozófia
történetére, Tankó Béla gyönyörű tanulm ányaira (A világnézet 
kérdése), vagy Halasy-Nagy József: A filozófia kis tűkre című mű
vére utalok, amelyek bizonyítják, mily értékes bölcseleti term éke
ket hozott a legutóbbi időszak. M éltán sorakozik ezekhez: Dr. T r ó -  
c s á n y i  Dezső: „Bölcseleti B evezetés“, Pápa, Főiskolai könyv
nyomda, 1934 c. műve a „Theológiai K ézikönyvek“ sorozatából, 
amely sorozatban eddig már négy, a pápai ref. theológiai akadém ia 
tanárai által szerkeszte tt könyv jelent meg: Dr. Tóth: Ószövetségi 
Bevezetés; dr. Pongrácz: M áté evangéliuma; dr. Erdős—dr. Pon- 
grácz: Újszövetségi Bevezetés és a fenti filozófiai bevezetés. Ez 
utóbbi könyv annál is inkább nagy nyereség irodalm unkban, m ert 
m agyar nyelven ilycélú munka még kevés jelent meg. A Trócsányi 
által is em lített: B i h a r y  Péter: ,,A filozófiai tudom ányok enciklo
pédiája“ (1875) már megjelenése idején elavult volt, m ert nem állott 
a kor színvonalán. Az első modern filozófiai bevezetés dr. K r a u s z 
Jakab  1907-ben s a következő években három kötetben  megjelent 
munkája. Sokat ölel fel s e szempontból értékes könyv, de hiányzik 
belőle az egységes kritikai szellem és felfogás, amely gyakran a fel
dolgozás rovására megy. 1907-ben jelent meg S z e l é n y i  kis 
könyve is: A filozófia alapfogalmai, majd 1920-ban P a u 1 e r: Be
vezetés a filozófiába című könyve, amelyet a külföld is megismert, 
m ert németre is lefordították. Mi természetesen ennek is örven
dünk, bár mindig fájdalommal fog eltölteni bennünket, hogy Böhm 
Károlynak, legmélyebb gondolkodónk hatalm as rendszerét nem si
került a maga egészében a külfölddel m egismertetni, aminek oka 
az is lehet, hogy több kötetes, behatóan kifejtett m unkájának le
fordítása nagy nehézséggel jár. Pauler rendszere Platon, A risz to te
lészen, Leibnizen és Bolzanon alapul. Ha még megemlítjük, hogy 
J e r u s a l e m  könyve és R i e h l  remek munkája: „Bevezetés a je
lenkor filozófiájába“ is leford ítta to tt m agyarra, akkor k im erítettük 
az eddig megjelent m agyar filozófiai bevezetések sorozatát.

Dr. Trócsányi, a pápai theol. akadém iának tanára, a filozófiá
nak sub auspiciis regis doktora, több értékes tanulm ány után a fenti 
472 oldalas könyvvel ajándékozta meg a magyar filozófiai irodalm at 
s m ár kimondhatjuk, hogy szép könyve nincs híján az eredeti gon
dolatoknak és em elkedett, harmonikus világfelfogás képezi műve 
alapját, am elyet mély vallásosság és az objektiv idealizmus bölcse
leti iránya jellemez. A filozófia fogalmának m eghatározása alkal
mával Heidegger azon gondolatából indul ki, hogy ittlétünk annyi, 
mint „gond“. Az állatnak csak szükségletei vannak, az ember csupa 
gond. Majd szól a prim itiv filozófiáról, a mai filozófiáról. Az Én 
m agát látja a világ közepének, keresi léte értelm ét. Tudni akarom, 
mi a szerepem, mit várhatok, mit rem élhetek. Vannak m etafizika
ellenes korok, de a metafizika mint feladat újból és újból örökkön
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visszatér. A filozófia igazi két nagy problémája: a világ és az Én.. 
S miután a szerző végigvezetett a filozófiai diszciplínák tö rténeti 
kialakulásán, nagyon eredeti a bölcseleti diszciplínák felosztása. Az 
Én hatásokat fogad el s ezekre vissza hat. Munkája, amellyel é r
ték ek e t valósít meg: ismeret, hit, cselekvés, alkotás. Az így lé te 
sült m űveltség filozófiája: 1. a tudom ány bölcseleté; 2. a vallásböl
cselet; 3. a cselekvésfilozófia )ahová a történetbölcselet és a pe
dagógia elvi része is tartozik); 4. a művészetbölcselet. A nyelv- 
filozófia a tudom ány bölcseletéhez tartozik. A filozófia másik bi
rodalm a a term észetbölcselet s miután az em ber szellemi mívoltá- 
nál fogva több, mint állat: értékeket realizál, azért vele külön tu 
dományág: a filozófiai anthropológía foglalkozik. Végre a bölcselet 
utolsó diszciplínája: a végső egység tana, amely a műveltség és a 
term észet elveit áthidalja. A  filozófia módszere című fejezet végig
vezet az egész filozófiatörténeten. A filozófia elvszerű világmagya
rázat. Analízis és szintézis elvezet végre a világ összefüggő örök 
rendjéből és törvényszerűségéből a Törvényhozóra (62. oldal). A 
következő rész a tudom ány bölcseletét tárgyalja, elsősorban az is
m erés pszichológiáját és felöleli a képzetről, a tudatról, az asszo
ciációról, az em lékezetről, a figyelemről, az appercepcióról, a nyelv
ről, a gondolkozásról, a m egértő pszichológiáról, az alakpszicholó
giáról és a behaviorizmusról, továbbá az em berism eretre és az ön
ism eretre vonatkozó tanításokat. Az Én a jelentés világával gaz
dálkodik, élni akar a maga alkotta jelenségekkel, ez a gondolkodás. 
Az Énünk felhívást intéz a rendelkezési állományban lévő képze
tekhez. Minő és mennyi jelentést küld fel ez a tudatm ezőbe, külön
böző feltételektől függ. A m egértő pszichológia Dilthey, Spranger 
m unkálkodását ism erteti, amelyről már lapunkban volt szó. A be- 
haviorízmus azt állítja, hogy m agatartásunk a külvilági ingerekre 
való reakció s ez az álláspont egy új neveléselm életnek is képezi 
alapját. A továbbiakban a könyv az ismerés fenomenológiáját tá r 
gyalja. A gondolat igazságával foglalkozik az ism erettan, a logika 
és a tudom ánytan. Az ismerés bizonyos módja a szimpátiának. A 
jelentés több mint jelek, m ert objektiváló, viszonyító funkcióink 
adják meg az érzethalm az rendezett formáját. Szerző az objektiv 
idealizmus alapján áll s ahogy a számok objektív világtényezők, úgy 
a többi kategóriák is azok. Reális tény az okozati viszony és k i
váltságunk az öntudatos szellemi élet: az igaznak gondolása, az is
tenének tisztelete, a jónak cselekedete, a szépnek alkotása, egy
szóval a kultúra. Behatóan tárgyalja az ism erettan irányait egészen 
Machig, Vaihingerig, a pragmatizmusig, Einsteinig, majd az ohjektiviz- 
must a legújabb korig, amely mellett szerző állást foglal, A logi
kai rész szól a tételről, a logikai alaptételekről, a kategóriákról s 
ezek új táblázatáról, a tételek tagozódásáról és a tételkapcsola
tokról (indukció, dedukció), majd áttér a tudománytanra. A tárgy 
a megismerés szempontjából végtelen. Számok, formák, ideák a vi
lág törvényszerűségének tényezői. A m atem atika formai vagy idea
tudomány, a többi tartalom tudom ányok, de nincs tartalom  forma 
nélkül. Minden már az örök rend szerint ami s amivé lesz. Az em
ber kiváltsága az értéket tudatosan szolgálni, m egvalósításáért dől-
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gozni, műveltséget alkotni. Van term észettudom ány és m űveltség
tudomány. Továbbá az em berre vonatkozó tudom ányokban e két 
szempont egyesül. Végre a filozófia a világnak, mint egésznek á t
tek in tésére vállalkozik. E szakasz szól még a tudom ány rendszeré
ről, módszeréről, értékéről. Felismerjük az igazat, m ert van. A 
négy érték: igazság, szentség, jóság, szépség, A közös eredet a 
szellem. M inden lét és érték  forrása: Isten, aki tökéletes szellem é
nek törvényét közli véges, gyarló szellemünkkel a norm ákban, am e
lyek világtörvények. A megismerés törvényei is nem csak az em
beri ész, de a világ törvényei. Könyvünk másik nagy szakasza a 
Vallásfilozófia című tartalm as, az előzőhöz hasonlóan em elkedett 
szép íejezet. Mint mindegyiket, ezt is irodalmi tájékoztatás vezeti 
be. E fejezet első része valláslélektan, amely behatóan tárgyalja a 
hitélm ény eredetét, miután az érzelm ek m ibenlétére és fajaira ve
te tt egy pillantást. Az előforduló nevek: W undt, K ierkegaard, Freud, 
Feuerbach, Locke, Paterson, Fichte, Rietschl, Jam es, Tankó, M ak- 
kay, Thiele, Kornis, M átyás Ernő, Vasady, aki szerint a hit az is
teni kegyelem megnyilvánulása. Isten szólítja a hívőt, aki erre egész 
valójával viszhangzik a hitaktusban. A hit exisztenciális rezonálás. 
A hitélm ények tárgyalásánál két tudós könyvét állítja egymással 
szemben: O esterreich és Vasady könyvét. O esterreich szerint a 
vallási élmény alapja lehet: vizió (pl. Pál Damaszkuszban), a glosszo- 
lália (nyelvekkel való beszéd; pünkösd), a gondolkozás és írás in
spirációja, a lélekben végbemenő belső kijelentés (külső jelek: stig
ma!), Vasady szerint a bűnös em ber rádöbben arra, hogy közte és 
Isten között á th idalhatatlan  kvalitatív  ür van s e válság feloldása a 
váltságban van. Isten kegyelm et gyakorol a bűnös em beren Jézus 
Krisztus által. A hitben három m ozzanat van: ismeret, igaznak ta r 
tás és bizodalom. A következő fejezet: A vallás fenomenológiája. 
A vallásfilozófiának meg kell kísérelnie, hogy a vallást nem valami 
hitrendszer szemszögéből vizsgálja, hanem mint az Én m unkáját, 
mint szellemi fejleményt. Nagy tö rténeti áttek in tés után (Schleier
macher, Spranger, Rietschl, Tröltsch, Otto, W indelband) arra  az 
eredm ényre jut, hogy a vallásnak saját apriorija van: a szent k a te 
góriája, Érdekes a hitélmény fenomenológiai leírása s a hit és vallás 
életform áiról szóló szakasz. Eredményül azt mondja: A  vallás a 
transzcendens hatalom  által szent m eghatározottság és a keresz
ténység nem csak fokozatilag, de minőségileg is különbözik a többi 
vallásoktól. Maga a vallás. A V allástan című fejezet szól az isten- 
bizonyítékokról, a valláspótlási kísérletekről (pantheízmus, theozó- 
fia, gnózis), a theodicea kérdéséről s a tudásról és a hitről. A tudo
mány körében az igazságban járunk, a vallás által a szentségben 
élünk. Azonban az egész könyvet le kellene írnunk, ha magasztos 
gondolatait, szép gondolatait, em elkedett világfelfogását ism ertetni 
akarjuk, így e fejezetből még csak a következő gondolatára tereljük 
rá  a szíves olvasó figyelmét: Az élet értéket, értelm et az Istenhez 
való viszonyulás által nyer. A vallásbölcselet után tárgyalja szerző 
a cselekvés bölcseletét, szerzőnek m ár a könyv elején való elgon
dolása alapján. Részei e fejezetnek: a) a cselekvés pszichológiája, 
b) a cselekvés fenomenológiája a helyes cselekvés, a naturalizmus.
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a szubjektív idealizmus válasza: Kant; az objektiv idealizmus vá
lasza: Hegel, Pauler, Scheler, Cathrein, Horváth, Barna, Branden- 
stein, Noszlopi, Hartm ann Nicolai). Hartm ann Nicolai kifejti, hogy 
az értékek  köteleznek, de nem kényszerítenek; ha kényszerítené
nek, akkor a cselekvésnek nem volna erkölcsi értéke. Az ember 
segíti az é rtékeket a valósuláshoz. A világ az emberi akarat közre
működése nélkül csak oksági folyamat, nem volna benne gondvise
lés, cél. Annál nagyobb az em ber felelőssége és méltósága, m ert ő 
a közvetítő az érték  és a valóság közt. Az élet minden egyes szi
tuációja az em bert e feladat elé állítja. Az objektiv idealizmus az 
erkölcs aprioriját a jóságban látja, amely feltétlen követelmény. 
Forrása, mint minden normáé: Isten, A  továbbiakban szól e fejezet 
az erkölcsi érzet formáiról (érzület, motívum, szándék, erkölcsi tu 
dat, lelkiism eret, az ak ara t szabadsága, amely ,,az erkölcsi világ
rendbe em elkedés szabadsága"). M inden egyes ember vétkezhet, de 
ez mitsem von le a jóságtörvény feltétlen kötelezőségéből. Az e r
kölcsi világrend épülőben van és az Én kiváltsága az, hogy ennek a 
rendnek felépülésében segíthet. Ez kötelesség, amely önmagában 
hordja jutalm át és mulasztásunk nyomán lelkiism eretűnk mardosá- 
sát. E fejezet „Erkölcstan" című részében pedig mondja szerző: A 
kötelességteljesítés olyan magától értetődő valami, amely elöl nem 
akarunk kitérni, m ert érezzük, hogy nagy dolog van ránk bízva: az 
erkölcsi társadalom  kialakítása s tudjuk, Isten kegyelme áll őrt 
mindezek felett. Itt van szó az individuális étikáról, szociális éti
káról; majd á tté r szerző az erkölcsi cselekvés értékelésére, az é ti
kai irányok bírálatára. Az objektiv idealizmus szerint a jó objektiv 
idea világtörvény. Az erkölcsi cselekedetben az em bernek az az 
osztályrész jutott kiváltságul, hogy a jó valósításában tuda
tosan közrem űködjék. Az emberi cselekedetek bölcseleté meg fel
öleli a történetbölcseletet: a tö rténet pszichogenetikáját, fenomeno
lógiáját, axiológiáját. Az em ber az idők folyamán az egyéni és kö
zösségi életben mindinkább megvalósítja a Szellem ideális követel
ményeit. Trócsányi gyönyörű gondolatokkal te lt könyve az eszté
tikát csak vázlatosan tárgvalja, majd áttér a természetbölcseletre:
a) A keletkezés kérdései (kozmogóniák, a világ vége, a föld fejlő
dése, élőlények eredete). A legmodernebb álláspontok fejtegetésé
vel találkozik itt az olvasó, b) A term észet fenomenológiája. A mo
dern fizika eredm ényei itt találhatók fel a tér és idő fejtegetései 
nyomán, hasonlóan az anyag és erő tárgyalásánál. így az új atom- 
téória: Balmer, Bohr Niels, Broglie, Schrödinger, Heisenberg, Ein- 
tsein nézeteit tárgyalják, hasonlóképen Planck kvantum elm életét. 
Szerző itt gyakran hivatkozik M ikola Sándor: „A fizika gondolat- 
világa" című kitűnő könyvére, amelyet valam ely számban lapunk
ban is ism ertetni fogunk. A következő részek: ok és cél, dolog és 
élő. Rám utat szerző oly csodálatos jelenségekre, mint a vándor
m adarak tájékozódására s más hasonló titkos tényre. „Term észet- 
tan" cím alatt tárgyalja a term észetet mint egységet és a term észet- 
törvény lényegét, c) A term észet axiológiája. Minden létezőnek 
megvan a maga „term észete" vagy „örök lényege" s ezáltal foglal 
helyet az örök rendben. Ahogy Tankó Béla is mondja „A világnézet
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kérdése s más tanulm ányok“ című gyönyörű könyvében: „Minden 
valóságnak megvan a világ rendjében örökre m eghatározott logi- 
kuma, egy kozmikus apriori törvény, s minden létező annyira való
ság, amennyire ezt az ő léttörvényét realizálja, tölgyfa vagy hó
pehely, csillagrendszerek vagy erkölcsi te t t ,“ Hasonlóan szépen 
mondja Trócsányi: „Minden lény előre m egállapított, az örök rendbe 
tartozó törvényszerű szólamot játszik, melynek a mindenség szim
fóniájában megvan a maga jelentősége, A term észet lényei múlan- 
dók, de a maguk helyén szerepet töltenek be s feladatuk, hogy ezt 
a szerepet be is töltsék, A legnagyobb feladat az em berre van bízva, 
akinek szám ára ez nagy kitüntetés, de egyúttal nagy felelősség is,“ 
Az „A nthropológia“ című fejezet az em berről szól, amely helyzeté
nél fogva különválik a többi élőlénytől. Az állat szemlél, játszik, 
örül, fél, de képzetm űködése mechanikus asszociálás; a kategoriális 
gondolkozást nem ismeri és nem ismeri a norm ákat sem, nem tud 
az igazról, szentről, jóról, szépről. Érdekes e fejezetnek a karak te- 
rológiáról, továbbá az em beriségtanról szóló része, A szép könyv 
utosó fejezete: „A végső egység kérdése.“ Ezt Istenben találja meg. 
A bölcselet é rtékét pedig abban kell keresnünk, hogy az em beri 
alapm eggyőződéseket a tudom ány álláspontján indokolja, az em be
reket a meggyőződés enthuziazm usával látja el, ami a cselekvés leg
erősebb rugója. A  filozófia az élet versenyében előrehajtó erő és 
irányt m utató kalauz. A gazdag tartalm ú m unkát a szerző kronoló
giai tájékoztatóval is ellátta, amely a legkiválóbb gondolkodók szü
letési és elhalálozási napját öleli fel. Csatolva van még a fontosabb 
idegen m űszavakról m agyarázó szótár és betűrendes névjegyzék. A  
szép, tartalm as könyv ára 10 pengő s a legmelegebben ajánlhatjuk. 
K apható Pápán: Egyházkerületi Iratterjesztés (vezetője: Dr, Tóth 
Lajos, pápai ref. theol. akad. tanár.)

Mit tegyünk még?
ír ta  : Radnai János.

(Folytatás.)
Sajnos, azonban ennek az összességet magába foglaló vezetés

nek van néhány szépséghibája.
1. A féltékenység. Az idősebb nemzedék kártyacsatákban meg

csontosodott semmittevése sanda szemeket vet a feltörő ifjabb nem
zedék mozgolódásaira. (Én nem teszek semmit, de ne hogy a fe
jemre riőjj, te sem tehetsz elv alapján.)

(Bocsánat azoktól, kiknek nem ruhája!)
2. A tehetségtelenek harca. Ilyen is van, de erről inkább hall

gassunk. M ajd máskor.
A másik különösen nehéz sarkpont többfelekezetű község egy

séges irányítása. Ezen a téren szomorú tapasztalataink vannak; nem 
a mi hibánkból. Sokszor az egyetértés helyett a gyűlölség magvát 
hintik el. A kisebbség sorsa pedig az erősebb jogán, mindig csorbát
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szenved a többség szorító gyűrűjében. Bármilyen önzetlen is egy 
ilyen kisebbségben lévő ember, összesség javát szolgáló ténykedése, 
mégis sokszor minden igyekezete kárba vész. Ereje szétfolyik a tit
kos csatornákon beözönlő, céljait keresztező egyének által behozott 
fertőző csirák kigyomlálásában.

Az életharc. Fel a fejjel, mert kezettördelő, sóhajtozó sopán- 
kodásokból még soha nem született egy életrevaló gondolat, mely 
előbbre vitt volna. Az acél is a tűzben edződik,

A mai magyar élet úgy falun, mint városon, forrongó kráter. 
Elvek harca keveredik az egyéni becsvágyból fakadt ösztönök har
cával. Hozzá sokszor a korgó gyomor fújja a marsot. Ki lesz a 
győző? Aki tovább bírja idegekkel. Ideg? No itt valami hiba lesz. 
Ha hallom, már én is ideges leszek. Korunknak ez a modern be
tegsége hatalmában ta rtja  ma az óvodás gyereket úgy, mint a „ma
tuzsálemi" aggastyánt, vészesen kezd gyökeret verni.

Célunk nem lehet más, mint olyan emberek nevelése, kiknek 
sem valódi, sem álidegessége nincs. Helyesen fejezi ki ezt „Tantervi 
utasításunk".

A hozzá vezető utak, a cserkészcsapatok m intájára alakult 
„Elemi iskolai apródcsapatok" a fiúknál, lányoknál a „Vörcskereszt- 
egyletek" szervezése. (Útmutatást akár a „Magyar Cserkész Szövet
ség apródosztálya Budapest, Nagy S. u. 6. sz., vagy a „Magyar Vö
röskereszt Egylet" vezetősége készséggel nyújt.)

A kettőt néha, mesedélutánok keretében, össze is vonhatjuk. 
Nem tudom, kartársaim  közül hányán próbálták már meg, de aki 
rnég nem próbálta, ne sajnáljon hetenként 8— 10 percet mesére for
dítani a szorgalmi időből, majd meglátják, mi lesz az eredmény. 
Nálam a mese rendes heti tárgy. Mióta meseóra van, azóta még a 
legrosszabb tanuló is tanul valamit. Elv az, aki nem tanul, nem hall
gathat mesét. így egyszerre többirányú hasznot hoz számomra, mert 
mesét hallgatni mind akar s ez a szorgalom növelését vonja maga 
után. A  szorgalom m ellett a rendszeres munkához való szoktatást 
is észrevétlenül sajátítják  el s egyben a mese tanulsága, melyet 
maguk vonnak le, jellemüket észrevétlenül a helyes irányba fejleszti. 
Persze sok függ a mese helyes megválasztásától.

Sokan azt kérdezhetik ezután, hol itt a társadalom  érdeklődé
sének felkeltése, ha valaki folyton csak a gyermekekkel és ifjakkal 
foglalkozik? Mi lesz a felnőttekkel? Ez is igaz! De a mai felnőtt 
nemzedék egy hibás kort, elhibázott, ferdeségekben tobzódó, kaoti
kus kort él, melyből többé-kevésbé csak a halál fogja kigyógyítani. 
Fölösleges erőpazarlás volna minden erőnket nekik szentelni, inkább 
a jövő nemzedékét formáljuk, hisz belőlük fejlődik ki a nemzet fája. 
De azért az idősebb nemzedéknek; is nyújthatunk némi útm utatást 
vagy gazdakörökben vagy vasárnaponként istentisztelet után egy kis 
beszélgetés formájában, talán lakodalom vagy más összejövetel a l
kalmával is.

Sok tanító azonban e téren szélsőségekbe esik, vagy gőgös és 
akkor szóba se áll a néppel, vagy puszipajtás és akkor a nép ku
tyába se veszi.
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Nézzük csak meg sorainkat, hány kollégánk tolja elérhetetlen 
magasra koponyáját (könnyű neki), lenézve a kérgeskezű falusi 
embert. Hány pedig lesüllyed a falu iszapjába, kiengedve lába alól 
azt a kevés szilárd ta la jt is, melyet a képző rakott alá. Sajnos, de 
őszintén meg kell mondani, sorainkban is hiba van. Helyesen írja  
v. Szügyi kollégánk ,,eddigi elismerésünk sokszor lekicsinylő váll- 
veregetés volt“. És voltak, sőt vannak olyan kartársak, akik ezt ki
tüntetésnek vették és még mélyebbre hajtották fejüket, hogy ne lá t
hassák meg a vállveregetők gúnyos mosolyát. Isten bocsássa meg 
nékik, de még olyanok is akadtak, akik nem átallották kartársaikat 
is kisebbíteni, ezáltal remélve egyéniségük emelését.

Hát ez az! Tekintsünk csak magunkba, mert sorainkban is van 
sok hiba. Emeljük fel a szóróiapátot és széllel bélelt kartársainkat 
engedjük ki sorainkból vagy kényszeresük mi távozásra, hogy a 
férgese hadd pusztuljon és azután befelé néző szemmel igyekezzünk 
legyőzni mi is hibáinkat. Teremtsük meg a kartársi együttérzést és 
egymás megbecsülésével, megbecsülésre késztessünk másokat. Ezt 
sem szabad az Egyetemes Tanítógyűlésnek figyelmen kívül hagyni.

Ne szépítsük a dolgot, a tanítóságnak még sok olyan tagja van, 
akik nem odavalók, ahová oklevelük révén kerültek. Iskola és élet, 
ég és föld közötti távolságot foglal magában.

Mindaz, amit eddig elmondtam., egy-egy gondolattöredék, mások 
is tapasztalhattak ehhez hasonlókat, de mint a ház is egyes téglák
ból épül, úgy a mi egységünk is gondolattöredékkel csiszolva for
málódik, hogy önmagából kiinduló tisztulási folyamattal, másokat 
is tisztultabb életfelfogáshoz vezessen, ezáltal munkálva magyar 
népünk és édes magyar hazánk javát. A dja Isten, hogy úgy legyen!

Testgyakorlás a tanteremben.

Előkészítés.

I. B e v e z e tő  
g y a k o r l a t o k .

1. N y a k 
g y a k o r l a to k .

-a) F e j  f o r d í t á s

(Folytatás.)
Kidolgozás.

Célkitűzés: Mivel rossz idő van, itt bent tartunk 
tornaórát. (Ének.)

Vigyázz! Pihenj! N. mondd el ,,A kis kanász és 
a farkasok“ című mesét. (Elmondják a tűzrakásig.) 
Elég. Mit kellett készíteni a kis kanásznak, hogy tü 
zet rakhasson? (Aprófát.) De nem találta m indjárt a 
fejszét, keresni kezdte.

Forgatta a fejét jobbra, balra, közben mondo
gatta: itt sincs, itt sincs. így ni! (Mutatom.) K eres
sük mi is.

Vigyázz! Kezeket csípőre! Fej fordítás jobbra és 
balra! Közben mondjuk itt sincs, itt sincs! Pihenj! 
Mivel nem találta, fölnézett a mennyezetre és olt is 
kereste. (Gerendás mennyezet.) O tt sem találta. A 
földön is keresni kezdte. Egyszer lenézett, másszor 
föl. Csináljuk mi is utána.
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b) F e jh a j l í tá s .

2. K a r -  
g y a k o r l a t o k  

a) U j jg y a k o r la t .

b) K a r le n d í té s .

Vigyázz! Kezeket csípőre! Fejhajtás előre, 
hátra! M egtalálta? (Keressük, közben mondjuk, itt 
sincs, itt sincs!) Elég! Pihenj! Egyszerre csak az 
egyik sarokban m egpilantja ám a fejszét. E lkiáltja 
magát: Hopp, megvan! Jól megszorította. Szorítsuk 
meg mi is.

Vigyázz! Kezeket fej fölé! Szorítsátok! Szorít
sátok:! Jobban. Elég. Kezeket le. Pihenj! — Először 
milyen fát vágott? (Aprót.) Aprítsunk mi is.

Vigyázz! Kezeket ökölbe! Balkéz a padra, jobb
kézzel vágd! R ajta! (—) Elég! Ellenkező kézzel! 
Elég! Pihenj!

Új anyag. Azután még milyen fát is vágott? (Tuskót.)
II. F ő g y a k o r l a to k .  Vágjuk a tuskót! Ülőlapra föl! (Ha van elég hely és 

tiszta, pormentes, a padlón is csinálhatjuk. De hanem  
pormentes a padló, akkor semmiesetre se csináljuk 
azon, m ert többet ártunk a gyermeknek, mint hasz
nálunk.)

1. K a r -  é s  Két kézre fogta a fejszét, úgy vágta a tuskót.
t ö r z s h a j l í t á s  Közben hol előre, hol hátra hajolt. Csináljuk mi is.

Vigyázz! Kezeket magastartásba! Vágd a tuskót! 
Közben mondjuk: Ne tuskó, ne tuskó! Eleget vág
tunk m ár? (—) Állj! Le! — Mit csinált, mikor már 
volt elég fa? (Tüzet rakott.) Nem akart égni. Otthon 
mit csinálnak ilyenkor? (Fújják.) Fújjuk mi is! Föl!

2. L é leg zés i  Vigyázz! Csípőre! Fújjuk! Rajta! (— ) Ég m ár? (— ) 
g y a k o r l a t .  Élég! Le! Mondd tovább a mesét! (Farkasig.) Miért 

akart a farkas bemenni a kis kanászhoz? (Fázott.) 
Mit szoktál csinálni, ha fázol? (Topogni.) Csináljuk 
mi is!

3. L á b -  Föl! Ülőlapra! Kezeket csípőre! Lábujjhegyre! 
g y a k o r l a t o k .  p utás helvben! Elég! A kis kanász beeresztette egyik 

á )  S z ö k d éc se lé s ,  j^hát (A farkasnak.) Próbáljuk meg, hogyan dugta 
be a lábát a farkas. Vigyázz! Pihenj! Vigyázz! Ke
zeket csípőre! Figyeljetek ide, én megmutatom, 
hogyan dugta be a farkas a lábát. Csináljátok u tá
nam !

b) L á b n y ú j t á s  Rajta! Közben mondjátok: balláb, jobbláb. Elég!'
Le! Mondd tovább a mesét! (—) Hova került a far
kas, mikor a kis kanász m ár egészen beeresztette? 
(Zsákba.) Csináljuk mi is, ahogy eltűnt! Föl! Tűnje
tek el a pad alá!

c) T é r d h a j l í tá s .  Eltűnt! Föl! Eltűnt! Föl! Elég! — Mit csinált a
kis kanász a zsákkal? (Bekötötte.) Kössük be mi is! 
Hogyan kötik be a zsákot? (—)

4. K a r g y a k o r l a t o k .  Vigyázz! Kezeket mellső tartásba! Jobbkézzel 
karkörzés! Balkézzel! Pihenj! — Mondd tovább a 
mesét! (—) Hogyan öntötte le a kis kanász a farkast?



147

Vigyázz! Első három ki! Öntsétek le a farkast! 
(—,) Közben mondjátok: leöntlek! (Hármasával min
denki.) A farkas mit csinált? (Hánykolódott.) M utas
sátok hogyan? (—) Elég! — Hát a kis kanász mit 
csinált? (Fára mászott.) Ezt hogyan tudnánk itt u tá
nozni? (Behozzuk a létrát.)

Vigyázz! Pihenj! Sorba gyertek ki és másszatok 
fel! (Mindenki felmászik.) — És a farkasok hogyan 
másztak fel? (Egymás hátán.) Csináljuk mi is!

Vigyázz! Pihenj! Első három jöjjön ki! Egyik le 
térdel! A másik kettő felmászik! így! Tovább! (Aki 
legfelül van, az lesz a kis kaná'sz és mondja, amit a 
kis kanász mondott, amikor már majdnem elérték a 
farkasok.) Mindenki végig csinálja, (—) Vigyázz! 
Pihenj! Le!

Mit csinált azután a kis kanász? (— ) Menjünk 
mi is!

Ülőlapra föl! Rajta! Elég!
Otthon nagyot lélegzett, hogy megszabadult a 

veszélytől. Csináljuk mi is! Csak az orron át szívjá
tok a levegőt!

Rajta! (—) Elég! Búczúzzatok el a kis ka
násztól!

(Meghajlással.) Vigyázz! R ajta! (—) Elég!
Ének.

Szász András.

Kirándulás a Balatonra.
A ,,M agyar-tenger" megismerése nemzeti érdek! A Balaton és 

annak környéke a múlt dicsőségének ezer jelét m utatja. Az omla
dozó várromok a letűnt századok beszédes tanúi. Sajnos, a leg
utóbbi időkig nagyon elhanyagolták illetékes körök a Balatont. S 
most, mintha a múlt hibáit egy csapásra akarnák helyrehozni, oly 
erővel indult meg a propagandamunka.

Évről-évre emelkedik a Balaton idegenforgalma s a múlt évi 
kim utatás szerint 145.000 fürdővendég kereste fel. Ez a szám nem 
nagy, de mégis számottevő, ha a többi üdülő- és fürdőhelyek forgal
mával hasonlítjuk össze.

A fokozott iramú propagandam unka követelményeket állít a 
Balaton környéke és a magyar kormány elé. Megfelelő útépítés és 
a vasúti közlekedés megjavítása a legfontosabb az idegenforgalom 
fellendítése érdekében.

A  Balaton ma már nem az az elszigetelt valami, mint volt ez
előtt tíz esztendővel. Az ország bármely részéről könnyen meg lehet 
közelíteni. Vázlatos tervemben Körmendet vettem alapul. (Távolság 
szempontjából Sopron majdnem megegyezik vele.) A kirándulás

5. T örzs -  és  
k a r g y a k o r l a t

6. S z e r g y a k o r la t ,  
a) L é tra .

b) Ü gyes i tő .

Alkalmazás.
III. L e v e z e tő 
g y a k o r l a t o k

a)  M enete lés  
h e lyb en .

b) L é g z é s i  
g y a k o r l a t

•c) T ö r z s h a j l í tá s
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idejét június hó második felében találom  célszerűnek, T, i. ekkor 
m ár közlekednek az ú, n. fürdővonatok, amelyeknek közvetlen kap
csolatuk van a balatoni vonatokkal. Szombathely és Keszthely, ille
tőleg Balatonszentgyörgy között közvetlen a vasúti forgalom. Egy 
háromnapos kirándulás vázlatát és hozzávetőleges költségeit adom 
az alábbiakban.

A Szombathelyről induló közvetlen vonathoz jó csatlakozása 
van a Sopron felől közlekedőnek. Celldömölk állomáson, mint egy 
nagyobb evang. sziget középpontján, számításom szerint egy nagyobb 
kirándulócsapat csatlakozna a más irányból érkezőkhöz.

Útirány: Veszprém k. p. u., m ajd átszállással Alsóörs, Közvet
len kapcsolattal tovább Tihany. A tihanyi félsziget ezer szépsége és 
Tihany számos nevezetességének megtekintésére szántam az első 
napot. (Halbiológiai intézet, visszhang, apátsági templom stb.) Más
nap reggel továbbutazás Révfülöpre. Haj ókázás, gyalogos kirándu
lás Kővágóőrs környékére tölti ki a napi programot. Étkezés és 
szállás szintén Révfülöpön. A harmadik napot lefoglalná Keszthely 
és Héviz megtekintése. (Fürdés Hévizén. A Keszthelyen lévő ,,B a
latoni Múzeum“ megtekintése.) Keszthelyről a közvetlen vonattal 
visszautazás. Az utazás természetesen fordított irányban is megtör
ténhetik, a vasúti összeköttetés éppen olyan jó.

A kirándulás rendezőjén múlik, hogy minő kedvezményeket tud 
társasága számára biztosítani M ert egy kis jóakarattal nagyon sok 
akadályt le lehet küzdeni. A Balaton környékén lakó kartársak nem 
hiszem, hogy elzárkóznának a vendéglátás elől A költségkímélés 
szempontjából a szállást nem szállodában gondolom, mivel tapasz
talatból állítom, hogy magánházakban szívesen adnak szállást. Ti
hanyban pl. madnem minden polgárházban van erre a célra szol
gáló tiszta szoba. Az ára nem több, mint 1 P, De ebből még le is 
lehet alkudni. (Egyéni tapasztalat.)

E 383 km-es út (oda-vissza) összes költsége, természetesen be
leértve a szállás és étkezés díját, fürdőjegyet stb., félárú vasúti 
jeggyel: 25 P. Ez az összeg, Körmend állomásról kiindulva, m utatja 
a kirándulás költségeit. Tudom, hogy a mai nehéz viszonyok között 
sok egy kicsit, de amint fentebb is megemlítettem, a kirándulás ve
zetője és rendezője ezt még mérsékelheti, ha vannak megfelelő ösz- 
szeköttetéseí.

Az erkölcsi haszon, amely a kirándulások után mutatkozik, meg
éri az anyagi terhet. A kirándulás alkalmával nemcsak tapaszta
latot gyűjt az azon résztvevő, hanem lelke, kedélye megnyugszik, 
szinte új erő tüze pezsdül ereiben. A kirándulásnak számtalan 
haszna meglátszik egész tanítói működésén s ígv nemzeti szem
pontból is kívánatos a kirándulások rendszeresítése.

Bertalan Sándor.

Halmai: ,,A nyári testnevelési tanfolyam “ c. cikkének befejező 
része anyagtorlódás miatt a júniusi számra maradt.
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“Rá„ v a g y  „reá“?
Kedves Kartársaírnd R á  és nem r e á !  A zért mindenképen 

r á, m ert Köcsey így írta és ezen változtatni senkinek sem szabadi 
r á, m ert Erkel a hajlítást nem a r á szótagra helyezte, hanem a 
h o z z ,  helyesebben a ho-ozzra. Erkel halhatatlan  Himnuszát tehát 
senki meg nem változtathatja. A tanító, énektanító, kán tortan ító  
éppen nem. Hiszen ő ezt tanulta éveken keresztül, s így a helyes 
énekeltetést tudnia is kell. M iért éneklik mégis kétféleképen Him
nuszunkat? Azért, m ert sok elemi iskolánkban — nem csak az evan
gélikus iskolákban — országszerte felületesen tan íto tták , és így az 
átment a köztudatba. Most már elég nehéz a fe lnőtteket a helyes 
éneklésre szoktatni. De erre törekednünk kell.

A helyes tan ítást már az elemi iskola első osztályában meg kell 
kezdeni, hogy hat éven át k itörülhetetlenül em lékezetébe vésődjék 
a gyerm ekeknek. Tapasztalaiból állíthatom, hogy ilyen eljárás mel
le tt felnőtt korukban is helyesen éneklik, azaz nem így: reá, hanem: 
ho-ozz rá . . .

Kellemetlenül hato tt rám, hogy a IX. egyetemes nagygyűlésünk
kor is egves tanítók úgy énekelték: „reá“. Figyeltem erre! Sajnos, 
sokan voltak ilyen kartá rsak . Mi ezután helyesen tanítsuk, énekel
jük és énekeltessük Himnuszunkat!

A Szózatot is hibásan éneklik sokszor. Hibásan énekelték  az 
Egyetemes Tanítógyűlés alkalm ával is: ,, . . . vagy verjen sors keze, 
itt élned és meghalnod kell.“ A helyes ez: ,, . . . vagy verjen sors 
keze, itt élned, élned, halnod kell.“ Kíszely János, Cegléd.

Könyvismertetés.
Jó magyarság. A M agyar Tudományos Akadém ia Nyelvművelő 

Bizottsága az 1932-ben megindított nyelvvédő mozgalom terjesztése 
és megerősítése végett „Nyelvművelő F üzetek“ címen közérdekű és 
könnyen hozzáférhető tanulm ánysorozat kiadását határozta  el. A 
sorozatnak most jelent meg első két száma. S z i n n y e i  József: 
„Jó m agyarságba az első szám. A magyar nyelvtudom ány nagy 
tiszteletben álló vezérének pom pásan megírt összefoglalása sorra 
veszi a leginkább elterjedt nyelvi hibákat, m indenütt rám utatva a 
helyes használatra és a jó magyarság követelm ényeire. — Z o 1 n a i 
Gyulának: „Van-e szükség nyelvművelésünk irán y ításá ra?“ című tü 
zetes tanulm ánya a sorozat m ásodik száma. A kiváló szerző a pél
dák nagy tömegével bizonyítja, hogy a bántó idegenszerűségek te r 
jeszkedése és az idegen szók kedvelése aggasztóan veszélyezteti 
nyelvünk egészséges fejlődését, s ezért szükség van a nyelvvédelem  
minél sürgősebb m egszervezésére. — Hogy a közérdekű füzeteket 
mindenki megszerezhesse, az A kadém ia az első szám árát 10, a m á
sodikét 20 fillérben állapíto tta meg.

A „Tükör“ áprilisi számában az abessziniai esem ényektől a 
képviselőválasztásokig az utóbbi hetek  minden aktuális eseményé-
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rcl találkozik az olvasó érdekes cikkel, szebbnél-szebb illusztrációkkal. 
De az irodalom barátainak  is nagy öröm ére szolgál ez a gazdag 
szám, hiszen olyan neveket foglal magában, mint Bárd Miklós, Illyés 
Gyula, Kosztolányi Dezső, Szász Károly, tehát az irodalmi irányza
toktól függetlenül a mai magyar irodalom legism ertebb kitűnőségeit. 
M ellettük Beczássy Judit, Pap Károly, Szász Béla, Török Sándor, 
Vécsey Leó gondoskodnak az olvasó szórakozásáról. A képek és 
rajzok nagy sokasága ugyanazt a magas színvonalat tartja, mint a 
,,T ükör“ eddigi számai, talán  még gazdagabb bennük ez a szám, 
úgyhogy m éltán tek in thető  a legszebb tavaszi ajándéknak. Könyv- 
kereskedésekben, újságárusoknál m indenütt nagy a kelendősége a 
F ranklin-T ársulat gyönyörű folyóiratának.

,,Egy élet a gyermekért“ címen Nemes Lipót ny. budapesti pol- 
gáriiskolai tanár huszonöt éves gyermekm entő és tudományos mun
kássága ism ertetésére volt hálás tanítványai és tisztelői érdekes 
könyvet írtak. A néhai Nagy László által alapított és vezetett G yer
mektanulm ányi Társaság egyik legérdem esebb s legszorgalmasabb 
m unkása volt Nemes Lipót. Különösen a kültelki züllő és elzüllött 
gyerm ekek életét k u ta tta  s gazdag szakirodalmi munkásságát, kül
földi szereplését, illetve tanulm ányútjait mind ennek a nemes cél
nak szolgálatába állította, hogy gyerm ekeket mentsen meg a tá rsa 
dalomnak, a hazának. Minden modern pedagógust érdekel mindaz, 
ami a könyvből a gyerm ekm entés munkája terén  az elmúlt huszonöt 
esztendő alatt történtekből megtudható, azért beszerzését ajánlom 
kartársaim  szíves figyelmébe. M egrendelhető 3 pengőért a Nagy 
László könyvtár kiadóhivatalánál: Budapest, VIII., Hunyadi-utca 43.

A budapesti 10 napos tanulmányi kirándulás
tervezete.

H írt adtunk a Tanítók Ferenc József Háza igazgatóságának azon 
tervéről hogy a nagy szünidőben tanulmányi kirándulásokat rendez 
Budapestre. Most módunkban áll a részletes tervet is megismertetni 
kedves olvasóinkkal s egyben közöljük, hogy értesülésünk szerint 
már csak a július hó 29-től augusztus 7-ig tartó II. csoportban van 
üres hely. A  10 napi teljes ellátás díja 25 pengő, amelyből 5 pengőt 
jelentkezéskor, 20 pengőt az érkezéskor kell fizetni. Ezenfelül a te r
vezetben foglaltak megtekintésénél a belépési díjak, vasúti és villa
mos. költségek fejében személyenként — a 10 napra — 8 pengő fize
tendő egy összegben a megérkezéskor. Egyéb költség a hivatalos 
program alatt nem lesz. Mindazok részére, akik vasúti arcképes iga
zolvánnyal nem rendelkeznek, a m. kir. kereskedelemügyi miniszter 
úr kedvezményes utazásra jogosító igazolványt engedélyezett, amely
ikei a ÍV. o. jeggyel a III., a III. o. jeggyel a II. kocsiosztályon lehet 
utazni. Akik erre a kedvezményre igényt tartanak, a kiinduló állo
más feltüntetésével igényüket a Tanítók Háza igazgatóságának (Bu
dapest, VIII., Szentkirályi-u. 47.) jelentsék be. A kiállítási illeték 
(kb. 80 f) ugyancsak a megérkezéskor fizetendő.



151

A  budapesti 10 napos tanulmányi kirándulás tervezete.
Az első csoport kirándulási ideje 1935 július hó 8-tól 17-ig, a

második csoporté 1935 július hó 29-től augusztus 7-ig tart.
Érkezés július hó 7-én, illetőleg július hó 28-án délután, vagy

július hó 8-án (július hó 29-én) délelőtt 9 óráig.
Július hó 8 . (Július hó 29.) Hétfő. D. e. 10 órakor megnyitó a Taní

tók Háza III. em. dísztermében, m ajd a szükséges tudnivalók is
mertetése és megbeszélése. Délben 1 órakor közebéd az intézet 
éttermében. Ismerkedés. D. u. fél 5 órakor gyalogséta a Kálvin- 
tér, Ferenc József-híd, Szt. Gellért-fürdő, Sziklakápolna, Cita
della, Szt. Gellért-szobor, a Szt. Gellérthegyi gyógyforrások, a 
Rudas-fürdő és Margit-híd megtekintésére.

Július hó 9 . (Július hó 30.) Kedd. D. e. 8 órakor gyalogséta a Kecs
keméti-utca, Közp. Egyetem, Egyetemi templom, Kossuth Lajos- 
utca, Belvárosi templom, Erzsébet királyné szobra, Dunakorzó, 
Lánchíd. Akadémia, Szabadságtér, Tőzsidepalota, Országház, 
Kír. Kúria és Kosuth Lajos-tér megtekintésére. Délután min
denki által szabadon választott program.

Július hó 10. (Július hó 31.) Szerda. D. e. 9 órakor gyahagséta a Nem
zeti Múzeum történeti osztálya, ásványtára és a Rádió stúdió
jának megtekintésére D. u. fél 5 órakor a Szt. István bazilika, 
Andrássy-út, Milléniumi emlék, a Hősök emlékműve és a Szé
kesfővárosi Állat- és Növénykert megtekintése. (Földalatti vil
lamossal.)

Július hó 11. (Aug. hó 1.) Csütörtök. D. e. a Kir. palota, Várkápolna, 
Erzsébet-múzeum, .Halászbástya, Helyőrségi templom, M átyás- 
templom és az Országos levéltár megtekintése. (Villamossal.) D.
u. szabad munkabeosztás.

Július hó 12. (Aug. hó 2.) Péntek. D. e. 9 órakor a Központi te i- 
csarnok és a Társadalombiztosító székházának megtekintése. D. 
u. fél 5 órakor a Városliget, Széchenyi-fürdő és az Angolpark 
megtekintése. (Villamossal.)

Július hó 13. (Aug. hó 3.) Szombat. D. e. 9 órakor a Szépművészeti 
és Mezőgazdasági Múzeum megtekintése. (Villamossal.) D. u. 
szabad munkabeosztás.

Július hó 14. (Aug. hó 4 ) Vasárnap. Délelőtt 10 órakor szentmise és 
istentisztelet. Egyébként egész nap szabad időbeosztás.

Július hó 15. (Aug. hó 5.) Hétfő. D. e. 9 órakor a Budapest szív. gáz
művek és Aquinkum megtekintése. (Helyiérdekű vasúttal.) Dél
után 4 órakor kirándulás a Pál völgyi cseppkőbarlang megtekin
tésére és séta a Hárm as határhegyre. (Villamossal.)

Július hó 16. (Augusztus hó 6 .) Kedd. D. e. 9 órakor kirándulás a 
Margitszigetre, a Fedettuszoda, a Palatínusstrand, a Szt. M ar- 
git-kolostor romjai, a M argitforrás megtekintésére. (Villamos
sal.) D. u. fél 5 órakor kirándulás a Meteorológiai Intézet és a 
Csillagvizsgáló állomás megtekintésére. (Villamos és fogaske
rekűvel.)

Július hó 17. (Aug. hó 7.) Szerda. D. e. órakor az Orsz. Stefánia- 
Szövetség és intézményeinek megtekintése. D. u. 1 órakor bú
csúebéd. Azután bevásárlások és elutazás.
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A kirándulások vezetését és a bemutató előadásokat a Székes
fővárosi Népművelési Bizottság szakelőadói és az egyes intézmények 
tisztviselői látják el. Kedvezményes színház- és mozijegyek az inté
zetben kaphatók.

Emlékezés Szijj Lajosról.
Gyászhír. Egy érdemes, m egfáradt tanító halálának gyászhírét 

hozta a posta alig egy hónappal ezelőtt. Győrött fejezte be nemes 
életét Szijj Lajos ny. farádi igazgató-tanító 76 éves korában. Nagy 
részvét m ellett tem ették  G yőrött március 22.-én.

,.Mint az ére tt gyümölcs.
Az élet fájáról:
Hull a fáradt ember,
Midőn órája szól.“

Vörösm arty M.
Hullatja levelét az idő vén fája! . . . Hetvenötödször hullatja le

velét azóta, hogy immár néhaivá vált Szijj Lajos m egláttad Istennek 
szép világát. Hullatja levelét az idő vén fája, hullatja. Kik együtt 
indultunk útnak, hejh! de sokan pihennek már ott künn, ahol nincs 
többé elmúlás. A kidőlt törzsek helyén újjak nőttek. A régi tanító
gárda utolsó M ohikánjaként, én, e sorok írója, patriárcha-korom m al, 
még az élők között lézengek, Isten különös kegyelméből. De: ,,Ha 
szemem sugára A jövőbe téved, Saját sírhantom nak Árnyéka kí- 
sértget.“

Tégedet, jó Szijj Lajos, sírhantod árnyéka már nem kísértget, 
m ert Te már ott nyugszol a sötét hantok alatt. Hetvenhat év terhe 
nyomta vállaídat, de erőteljes szervezeted még erősen dacolt éveid 
számával. Robusztos alakod arra  engedett következtetni, hogy még 
„számos esztendőkre eltelt javaid vannak“ ; de a sors könyvében, 
sajnos, nem igy volt megírva.

Egyre jobban ritkulnak a régi gárda sorai. íme, Szijj Laios el
m últával is m egritkult a gárda egyik sora. Minél közelebb állt szí
vünkhöz a távozó, annál jobban érezzük az elmúlás melanchólíáját. 
Az elmúlás gondolatába zokszó nélkül bele törődünk, ha igazán 
úgy rendezzük be életünket, hogy a bárm elyik pillanatban bekövet
kezhető halál ne találjon készületlenül. Az elválás gondolata azon
ban mélyen szívünkbe markol az emlékezés minden percében s 
újra meg újra felszaggatja fájó sebünket. Könnyen beletörődünk az 
elmúlás gondolatába, különösen, ha a h it segítő karját ragadjuk meg, 
vagy a bölcsesség vezetésére bízzuk magunkat. Amaz a Gondvise
lésnek mindent kiegyenlítő igazságszolgáltatásával biztat, emez a 
kötelességteljesítésnek boldogító öntudatával nyugtat meg. De mind
kettő találkozik és megegyezik abban az igazságban, hogy szép 
halál csak szép életnek jutalma lehet. Szijj Lajos élete szép élet 
volt, tehát szép halál is volt jutalma. Virág Benedek költő mondja:
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„Hiába tapsolsz, re ttenetes halál! Kik nem maguk hasznának éltek, 
kik érdem ekkel szereztek m aguknak nevet, büszke hatalm ad alá 
nem esnek!“

Úgy érzem e percben, mintha Szijj Lajos szelleme lebegne kö
rülöttem , . . . mintha látnám  alakját, . . . mintha hallanám szavát. És 
abból, amit látok, hallok, meleget terjesztő sugarak világítják meg 
azt a pályát, am elyet m egfutott s amelyen a célt ha nem is érte  el, 
legalább megközelíteni igyekezett. Én, aki régebben ism ertem  mint

tanító t és aki legutóbb közelebbi érintkezésben állottam  vele (mind
ketten  a győri ősi ev. templom árnyékában húzódtunk meg), m un
kássága eredm ényéről m egállapíthatom, hogy olyan em bernek is
mertem, akit m indenekfelett a munka te tt nemessé; aki tanítói hi
vatalába szaktudást és kötelességérzetet, az em berekkel és k a r tá r
saival való érintkezésben /m elegséget igyekezett belevinni. Szijj 
Lajos h ivato tt oktatója és nevelője volt a reá bízott gyerm eknem 
zedéknek; boldog tulajdonosa mindazoknak a feltételeknek, ame
lyek a jó tanító t és nevelőt teszik. Nemcsak tudást nyújtott, m ikor 
a zsenge kor tudatvilágának ködét oszlatgatta, de nem esebb érzé
seket, em berszeretetet is ébresztett lelkűkben. Tanítványainak igazi 
atyai barátja volt. Valami nem mindennapi lelkiség te tte  őt képessé,
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hogy nehéz, de szép hivatásának oly pompásan megfelelt, amellyel 
a késő tanítónem zedéknek követendő példát adott.

Szijj Lajos negyvennyolc évig m unkálkodott a tanítói hivatás 
szolgálatában. Kell-e ide szó, fessem-e tovább, hogy ki volt Szijj 
Lajos? — Tanító volt; égő gyertya, mely önmagát em észtette, ami
kor m ásnak világított. A sok közül egy: magyar hazánk és evangé
likus egyházunk dicsőségére. M indezekhez nem kell hozzátennem 
semmit, de nem is vehetek  el belőle semmit az igazság megsértése 
nélkül. Igazságérzetem  nem azt mérlegeli, hogy micsoda és mennyi 
ezekben a kézzel fogható érték, hanem azt, hogy milyen lélekkel, 
milyen buzgalommal és milyen kitartással végezte Szijj Lajos mun
káját. E lköltözött kartársunk  az iskolán kívül is serény és szorgal
mas munkás volt. Élénk részt vett a tanítói közélet mezején. Több 
ideig volt alelnöke és dolgozó tagja a Soproni Alsó Egyházmegyei 
Tanítóegyesületnek. Szám ottevő tevékenységet fejtett ki a Sopron- 
vármegyei Á ltalános Tanítóegyesületben. Ezenkívül szociális téren 
is szám ottevő érdemei vannak.

Szijj Lajos egyénisége úgy m agánéletéből, mint a tanítói mun
kában kifejtett tevékenységéből példaképen bontakozik ki. M agán
életéről azt a jót lehet mondani, hogv nincs arról sok mondani való. 
Csendes, derűs családi életet élt. Élete harmóniáját később hitve
sének elvesztése és G y u l a  fiának a harctérről hozott s még min
dig nagy aggodalmat okozó betegsége zavarta meg.

Nekem, aki az elköltözött kartárssal úgyszólván naponkint 
érintkeztem , nehéz róla beszélni. Itt élt szomszédságomban. Meg
szokott alakja most nagyon hiányzik, hiányzik annyival is inkább, 
m ert m áról-holnapra tö rtén t eltávozása. M eglepetés volt számomra 
megbetegedése. U tána nem kisebb meglepetés volt hirtelen ágynak 
esése, de legnagyobb, megdöbberiésszerü meglepetés volt számomra 
váratlan  halála. Porrészei a győri új lombdíszes köztem ető hantjai 
a la tt pihennek. Tem etése folyó évi március 22.-én folyt le nagy
számú gyászoló közönség jelenlétében. Végtisztességére a farádi 
gyülekezet küldöttsége és volt tanítványai is eljöttek koszorúikkal, 
hogy utolsó búcsút mondjanak szeretett tanítójuknak. A vesztesé
get szavakba foglaló búcsúztatók vezérgondolata is méltó volt az 
elköltözötthöz. A szemekben megcsillant részvétkönnyek a hálás 
szeretet és őszinte megilletődés jeleit tükrözték.

Elköltözött kartársunk, pihend békén sírí álmodat! Álmod nyu
godt lehet, m ert te m egtetted becsülettel minden kötelességedet. 
Úgy csapódott be életed könyve, hogy írásra szánt lap nem m aradt 
üresen benne, m ert amit beleírnod m egadatott, azt megírtad és amit 
beleírtál: az igaz. szép és nemes volt.

Hát így múlik el mindenki s velük együtt minden? — Igen, így, 
kedves K artársak. Még a legnagyobbak is így tűnnek a semmiségbe. 
És mi, akik egy lépéssel hátrább maradunk, rohanunk tovább a ke
nyérért, dicsőségért, élvezetekért, mintha örökké élnénk!

*
S z i j j  Lajos rövid életrajzi adatai a következők- Született 

1859. október 10.-én Rábaszentandráson. A középiskolát és a ta- 
nítókéző-intézetet Sopronban végezte. Tanítói oklevelét 1879. jú-
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nius végén szerezte meg. H ivataloskodását S i k á t o r b a n  kezdte, 
ahol öt évig működött. S ikátorból F arádra nyert meghívást. Itt 
m űködött 43 esztendeig s innen ment nyugalomba 1927-ben. 43 évi 
működése erős nyom okat hagyott a gyülekezet életében. Legelső 
tanítványai ném elyikének unokáit is taníto tta . S ikátoron kelt egybe 
nejével, M a t i s z Ilona, a sikátori ev. lelkész leányával, akit java
korában ragadott el a halál oldala mellől. Házasságukból négy gyer
mek szárm azott: két fiú és két leány; m indegyiket a tanítói, illető
leg a tanári pályára nevelte. A nyugalom éveit polgári iskolai k é 
pesítéssel bíró J o l á n  leánya m ellett élte le G yőrött, ahol leánya 
az evangélikus elemi népiskola tanítónőjeként működik.

Jó  Szijj Lajos, elmondottam rólad mindazt, amit lelkem sugalt. 
Most, amikor e sorokban megemlékezem rólad, mint kor- és k a r
társad, őszinte m eghatottsággal, teszem  le sírhantodra a kartá rsí 
megemlékezés pálmaágát! Fogadja tőlem megdicsőült szellemed jó
indulat sugalta cselekedetem et, mint igaz barátságom  és szeretetem  
zálogát. Benedek Vince.

Kitüntetés. A békéscsabai ág. h. ev. egyház kiváló igazgató-ta
nítóját, Molnár Jánost, szép kitüntetés érte. A m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter magas elismerésének kifejezése m ellett a M a
gyar Tudományos Akadémia által érdemes tanítók jutalm azása tá r
gyában kiküldött bizottság a W odianer-díj jal tüntette ki. Molnár J á 
nos igazgató hosszú éveken át kifejtett kultúrtevékenységével érde
melte ki ezt a jutalmat, amely elismerés egyúttal az egész békéscsa
bai ág. h. ev. tanítói kar számára is. Ez a tanítótestület méltán lehet 
büszke a kitüntetésben igazgatója iránt megnyilvánuló megkülönböz
tetésre.

A Debreceni Nyári Egyetem kilencedik tanfolyam át az idén is 
augusztus 1—20-ig rendezi meg. A múlt nyáron 180 külföldi vett 
ra jta  részt s az idén is képviselve lesz minden európai nemzet. így 
kiváló alkalom nyílik idegen nyelvek gyakorlására és külföldiekkel 
való megismerkedésre. Az idei tanfolyam a legkiválóbb magyar és 
külföldi előadókat látja vendégül, akik magyar, német, francia, angol 
és olasz nyelven tartanak előadásokat. Az elődások d. e. 8— 10-ig és 
d. u. 5—7-ig lesznek, hogy m aradjon idő a gyönyörű nagyerdei 
strandon való fürdőzésre is. A hallgatóság a modern nagyerdei in
ternátusbán és magánvillákban nyer elhelyezést. Az előadássoroza
tokat hangversenyek, nyelvleckék, szórakozási alkalmak, sportolási 
lehetőségek és kirándulások egészítik ki. A résztvevők vasúti és vi- 
zumkedvezményeket kaphatnak. Lakás és elsőrendű ellátás három 
hétre 50 P. Beiratkozási díj 8 P. Részletes felvilágosítást ad a deb
receni Nyári Egyetem Titkársága, Debrecen 10.

A budai ág. hítv. evangélikus elemi fiú- és leányiskola hazánk 
legnagyobb fiának, II. Rákóczi Ferenc Nagyságos Fejedelem  halálá
nak 200-ik évfordulója alkalmából 1935. évi április hó 11-én csü
törtökön és 12-én pénteken mindkét napon d. u. 5 órai kezdettel az 
iskola tornatermében gazdag müsorú ünnepélyt tartott.
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I KÁNTORI ROVAT
. s

Rovatvezető: H a m a r  G y u l a  soproni ev. tanítóképző int. igazgató.

Értesítés.
Főtisztelendő és méltóságos D. K a p i  Béla püspök úrtól kapott 

megbízásom alapján tisztelettel közlöm, hogy a dunántúli ev. egyház- 
kerü le t soproni tanítóképző-intézetében 1935. július 2—6. napjain 
kántori továbbképző tanfolyamot rendezünk, melyre a dunántúli 
egyházkerület kántorain kívül a legnagyobb örömmel és szeretettel 
várjuk más egyházkerületek énekvezéreit is.

M unkarend:
Július 2 (hétfő).

8-kor: Áhítat. A tanfolyamot megnyitja D. Kapi Béla püspök úr. 
— 8— 10: Az ev. egyházi ének és zene történetének áttekintése. 
Előadó: Hamar Gyula soproni ev. tanítóképző-int. igazgató. — 
10— 11: A ritmikus és a kiegyenlített evangélikus korái. Előadó: 
Dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-int. tanár. — 11— 
12: A templomi orgona és az ev. istentiszteleti orgonajáték. 
Előadó: Dr. Gárdonyi Zoltán. — 15— 16: Orgonabem utatás a 
soproni ev. templomban.

Július 3 (kedd).
8-kor: Áhitat. — 8—9: Az evangélikus énekeskönyv. Előadó: 
Hamar Gyula. — 9— 10: Az evangélikus korálkönyv. Előadó: 
Hamar Gyula. — 10— 12: Korálok elemzése (zeneelmélet). Elő
adó: Dr. Gárdonyi Zoltán. — 15-—16: Bach J. S. korálprelúdiu- 
mai. Bemutató előadás.

Július 4 (szerda).
8-kor: Áhitat. — 8—9: Az egyházi énekek felhasználása. Elő
adó: Hamar Gyula. — 9— 10: Ritmikus koráldallam ok bem uta
tása, éneklése, vezetése. Előadó: Dr. Gárdonyi Zoltán. — 10— 
12: Ritmikus korálok elemzése, zenei feldolgozása (zeneelmé
let). Előadó: Dr. Gárdonyi Zoltán. — 15—16: Bach J. S. korál- 
prelúdiumai. Bemutató előadás.

Július 5 (csütörtök).
8-kor: Áhitat. — 8—9: Egyházi énekeink tanítása iskoláinkban. 
Előadó: Hamar Gyula. — 9— 11: Ritmikus korálok elemzése, 
éneklése, zenei feldolgozása (zeneelmélet), Dr. Gárdonyi Zol
tán. — 11— 12: Evangélikus egyházi énekkarok és karénekek. 
Előadó: Dr. Gárdonyi Zoltán. — 15— 16: Bach műveinek sze- 
melvényes bem utatása.

Július 6 (péntek):
8-kor: Áhitat. — 8—9: Evangélikus liturgikus zenei törekvések 
az újabb korban. Előadó: Hamar Gyula. — 9— 10: Ritmikus 
korálok elemzése, éneklése, zenei feldolgozása (zeneelmélet).
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Előadó: Dr. Gárdonyi Zoltán. —■ 10— 12: Evangélikus egyház
zenei Inűfajok és formák. Bem utató előadás. Előadó: Dr. G ár
donyi Zoltán. — 12-kor: A kántori összejövetel bezárása. Áhitat. 
— 15-kor: Közös kirándulás.
A kántori továbbképző összejövetel célja: 1. Az evangélikus 

egyházi ének és zene tö rténe tének  áttekintése; evangélikus ének
és zenepedagógia. 2. Zeneelm életi továbbképzés. 3. Az evangélikus 
világnézetnek megfelelő egyházzenei ízlés fejlesztése Bach J. S. mű
vei alapján. Az összejövetel tanulm ányi díja fejenként 5 P. Lakás 
a tanfolyam idejére a tanítóképző-intézetben kapható fejenként 1 P- 
ért, azonban lepedőt, fejvánkost és takaró t kiki maga hozzon, Az 
étkezés (reggeli, ebéd, vacsora a MOVE székházban) naponként 1 
pengő 40 fillérbe kerül. Az összejövetel részvevői kottapapirosról, 
Dunántúli Énekeskönyvről és Kapi-féle korálkönyvről gondoskodja
nak. Az összejövetelt csak abban az esetben rendezzük meg, ha 
legkésőbben 1935. június 8-ig legalább 20 részvevő jelentkezik. J e 
lentkezni a soproni ev. tanítóképző-intézet igazgatóságánál kell. A 
jelentkezés alkalm ával kiki írja meg, vájjon kíván-e kedvezm ényes 
vasúti jegyre jogosító igazolványt, vagy nem? E zért pontosan beje
lentendő az is, hogy kinek-kinek milyen útszakaszra érvényes iga
zolványra van szüksége a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút vonalain és 
külön a MÁV vonalain? Külön a MÁV- és külön a GYSEV-igazol- 
ványok költségei fejében a jelentkezés alkalm ával 50—50 fillér m el
léklendő levélbélyeg alakjában. Akinek jelentkezése legkésőbben 
június 8-ig a fentjelzett igazgatósághoz be nem érkezik, nem szá
m íthat vasúti kedvezm ényre.

Hamar Gyula soproni ev. tanítóképző-int. igazgató.

Egyházi énekügyünk nyílt kérdései.
írta: K á r p á t i  S á n d o r .

(Folytatás.)

Van nekünk egy gyönyörű dallamunk: „Légy csendes szívvel, 
légy békével“. Ezt a nálunk úgynevezett felütéses (3-tagú csonka 
ütemmel kezdődő) koráit a D. Ev. Kirchenausschuss leütéses kezdet
tel ritm izálta; dallama is lényegesen eltér a mienktől. M indkét mó
dosítást erőszakosnak találom s úgy érzem, hogy miattok az egész 
korái fenséges lendülete teljesen elveszett. íme: Mb. 57.
: I l i iö  é  é  '
c’ b asz

0 o
f 9

1 ! I ö  ö
esz d

II é  é
esz f

I é  J _ J  J 0

q a-b c’ b
\ d  ö  'E j 1

0
I l i i
1 é  é  0-

b 1
é  1

j I 
ö  ö

a g g  c’ h c’ d’esz' esz’ d’ c’
stb. Csak az utolsó sora azonos a mienkkel. (Vájjon melyik most 
már Hintze Jakab autentikus m elódiája?)*) A sorok kezdő szótagjá
nak megnyújtásával a mi dallam unkat is végig leütésessé lehetne 
tenni.

Kifogástalan ütembeosztású s dallamilag is a nálunk használatos
) Az, amelyik a Melodienbuchban van. — Rovatvezető.
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melódiával teljesen azonos a ,,Schwing dich auf zu deinem Gott“ 
kezdetű ritmikus korái.

3. Az eddig ism erte te tt m elódiákban alig találkoztunk ritm us
torzítással, vagyis csak elvétve csúszott a kifejezetten 4/4 vagy 3j2 
és 6/4-es beosztás közé egy-egy eltérő ütem. A  kevert ütem et (ezt 
nevezem  én ütem torzításnak, m ert erősen elhomályosítja a folyé
kony, egyöntetű ritmust), különösen a csonka ütemmel kezdődő 
ritm izált dallam okban használta a Kirchenausschuss.

A csonka kezdő ütem  mikéntje, úgylátszik, élénk v itára adha
to tt alkalm at, m ert a muzsikusok a népiskolai énektanítás szem
pontjából nehézkesnek talá lták  pl. a három tagú felütést a 4/4-es be
osztásban. Hogyan ütem ezze az énekvezér-tanító  iskolájában vagy 
egyházi kórusában pl. az alábbi zavaros beosztású koráit?

#  #  #  é
i i • • 0 ö é l é I 1 1éé 0

Ein feste Burgist un - ser Gott, ein gute Wehrund Waf - fen
I 4 II 6 II 4 II 5 (6 )

é

Der
0 • •  0

alt bö - se
1 ö  
Feind,

I I I I I
0 0 0 0  1 d

mit Emst ers jetzt meint
I I I ) 0 0 0 0 ' Ö *

gross Macht und viel List
l0 ' 0 0 0 0 1 Ö

sein grausam Rüstung ist stb.
A felütést követő első ütem 4-méretű, a 2.-ban már 5 (az újabb 

felütéssel 6) m éretegység van, ezután újra 4-es meg 5-ös, azaz 6-os 
beosztás következik; a korái második szakaszának ütem m éretei:

j | 3 | 3 j 3 | 3 | 3 ! 4 i 4 | 4 | 4 Í 4  
(Lásd Melodienbuch 39. neuere (!) Form.)

Még tarkább a méretkeverés az alábbi példában. (Mb. 31.)
Dallama: A nap lement, ó Jézus, maradj vélem!
II i i i i i I i 1 I i I j !
$ ' ö  ö  1 ö  ö  ' é  é  é  é ' ö  &

I */2 II / 4 11 a  követk . fe lü tésse l egy ü tt : 3/* |
1. sor

2. sor ■ I I I  
é  é  ö  ö

3I,
0 0 0 0

V«
ö  ö
mint fent

3. sor
4. sor

0 0 ö  £  ' 0 0 d !(a követk. felütéssel együtt 2/2 =  4/4)

Ezt a különös m éretezést sem a szóhangsúllyal, sem a gondolat- 
ritmussal (mondatbeli hangsúllyal) nem látom igazoltnak. A német 
szöveg tagolása merőben ellentmond a dallam-tagolásnak. Tes
sék csak a metszetek szembeállítását megfigyelni! íme:

ö  £ ö  ö
I------1

IDer Tag ist hin, | mein

I I I !  I I  
é  0 0 0  1 ö  ö

Jesu, bei mir bleibe; stb.
Ütemméreteí:

V 2 - 4/ 4 - 3/2 3/ 2 4/4 3/ 2 3/2 3/2- 2/2 4A 3/a
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Milyen logikus és lendületes le tt volna, teszem, ez a ritm izálás:

% 0 1 ö a. 
Der Tag ist 

A nap le-

I<5! ,
hin,
ment

! ,
mein

ó

0 0 0 0
Jesu bei mir 

Jézus maradj

J  J
ble.be; 
vélem.

A kétféle ütem m éret helyes egybekapcsolásának igen kitűnő 
példája Krieger Ádám szép dallama: ,,Eins ist not!“ (Mb. 40.) Első 
fele tiszta 4-es, második része végig 3 - a s  beosztású és pom pásan 
simul a vers m éreteihez.

A Melodienbuch eme dallama kéttagú felütéssel kezdődik, 
amiért aztán az ütemvonal e,ltolódik s a verssor vége nem esik 
össze az ütemvéggel. Ezt a szerintem  indokolatlan tagolást a K ir
chenkommission igen sok dallamnál alkalm azta, még pedig ritmi- 
zált és kiegyenlített melódiáknál egyaránt. Pl. a „Kegyes Jézus, itt 
vagyunk“ kezdetű s melizmákkal ú jra  mozgalmasabbá tett koráinál 
(Mb. 94). Továbbá: „Hogyne dicsérném az Istent“ (Mb. 93, neuere 
Form), a már idézett „Mennynek, földnek teremtője“ (régi és új 
alakja, Mb. 58), „Minden ember csak halandó“ (Mb. 9. sz, a mienk
től lényegesen eltérő dallamvonallal). „Ó én bűnös, jaj, mit tegyek“ 
(Mb. 5. egyetlen eltérő hanggal), a mi ném et gyülekezeteinkben is 
nagyon kedvelt „Meinen Jesum lass ich nicht“ (Mb. 102) és „O du 
Liebe meiner Liebe“ (Mb. 121, zweite Melodie) stb.

A kéttagú felütés leglogikusabb példája a kifogástalanúl ritm i
káit „Fahre fort!“ című lendületes korái (Mb. 52), ámbár utolsó- 
előtti üteme kivételesen 6-méretű. Itt az egyöntetűség kedvéért a 
verssort (,,Zion, dringe durch die [enge] P fort“) lehetett volna 
minden kegyeletsértés nélkül m egkurtítani.

Az egytagú felütés nagyjában ugyanolyan alkalmazású, mint 
a mi korálgyüjtem ényeink jambikus lejtésű dallamainál. Ám a ne
gyedkottás kezdetet néhol félkottásra nyújtja a Melodienbuch. Pl. 
„Krisztus, te vagy életem“ (,,M aradj meg kegyelm eddel“). Vájjon 
m iért? i ''-"'I
;(Mb. 25)

1
0

0 0 é 0

0 0 0 0

J  j  (Az eltérő dallamú első sorból el- 
' l  hagyja a sorvégi melizmánkat.)

(Vége következik.-)

Jubileumi Bach-hangverseny Budapesten.

A Fasori Ev. Énekkar és a Lutheránia Vegyeskar Peschko Zol
tán  és Kapi-Králik Jenő tanárok közrem űködésével, rádióközvetí
téssel, április 16-án este 8 órakor a Deák-téri ev. templomban jubileu
mi Bach-hangversenyt rendezett.

Az eseményszámba menő hangversenyen szépszámú közönség 
vett részt s lelki gyönyörűséggel m erülhetett el a nagy evangélikus 
m ester egyházzenei alkotásainak művészi m egszólaltatásában.

A tavaszi este templomi csendjét pontosan 8 órakor tö rte  meg 
az f-dur toccala fugalis szerkezetű szólamhullámzása s e népszerű 
mű első hangjai a Bach-orgonazene hangulatába ringatták  az áhi-
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ta tta l figyelő hallgatóságot. Kapí-Králik Jenő átérzett játéka után 
a vegyeskar vezetését vette  át s a „Hittel, a lázatta l“ c. bevezető 
vegyeskari szám szólamai a mély alázat és vallásos buzgóság érzését 
áraszto tták  a jelenlevők lelkére. A „Jöjj, síri csend“ a böjti időszak 
hangulatához igazodó mély gyász síráma volt. A szólammenetek 
hullám zása mély nyomot hagyott a lelkekben. A „Szent, szent Je- 
hovának“ élénk ritm usa a változatosság színével élénkítette a mű
sort.

Peschko korálelőjátékok m egszólaltatásával vitt újra az orgo
nazene hangjain át bűnbánati hungulatot az est templomi csendjébe. 
A bársonyos finomságú regisztrálás igazi hozzásímulás volt a ve
gyeskari hatás meleg tónusához. A „Készítsd m agad“ m éltóságtel
jes ütem eivel ellentétben a „Bizony meglészen az idő“ gyors m enete 
ad ta  a változatosságot. M agasfokú művészi tudás biztonságát vitte 
a hallgatóság tudatába a „Toccata és fuga“ (d-moll) viharzó intro- 
dukciója s a művészi technika virtuozitása te tt nagy hatást a hall
gatóságra Peschko további műsorszámánál. A vegyeskar további 
bűnbánati korálszám ai újra az evangélikus templomi karének fen
séges melódiáit szólaltatták  meg biztos énektechnikával, lélekbe
m arkoló hatással. Majd Kapi-Králik Jenő adta művészi tudásának 
bizonyságát korálelőjátékaival. A feltámadás húsvéti bíztatása csen
dült meg a vegyeskar utolsó, orgonával kísért számában, nagy sok
oldalúságot igazolva a zeneszerző s az előadók munkájában egy
aránt, igazi halleluja gyanánt Istennek. A fonódó dallamok fugális 
menete adta teljesen Bachot a műsor utolsó vegyeskari számában.

Ezt a hatást tovább hullám ozták lelkűnkben a záró fuga és p re 
lúdium bennünk sokáig rezonáló akkordjai.

Az est méltó megemlékezés volt Bach nagy egyházzenei alkotó 
m unkásságának örökéletű term ékeiről, am elyekkel az evangélikus 
templomi zene m estere a mi egyházunkat s a zenei világot megaján
dékozta. A lipcsei Tamás-templom karnagyának és orgonásának 
szelleme ott lengett a fenséges harmóniában egyesülő halleluja szár
nyalásában s megihletve az egyházi zenét megbecsülő lelkeket, int 
m indenkit arra, hogy ne engedjük veszendőbe menni a Bach-zené- 
ben rejlő örök nagy értékeket, amelyek nélkül igazi, em elkedett 
evangélikus templomi áhitat nem képzelhető el.

Az előadó m űvészeket s a vegyeskar buzgó közrem űködőit 
csak elismerés és dicséret illeti. Somogyi Béla.

Kottam ellékleteínk.

A Kántori Rovat m ellékleteként az „Evangélikus Népiskola“ 
f. é. májusi számában két pünkösdi kart közlünk. Az egyik Franck 
Johann Wolfgang 17. századbeli ném et zeneszerzű műve (vegyes
k arra  átdolgozta Lützel Johann Heinrich zweibrückeni ev. orgonás 
és karigazgató, szül. 1823-ban), magyar szöveget Ihász Ferenc sop
roni ev. tanítóképző-intézeti tanár írta; a másik Gárdonyi Zoltán dr. 
soproni ev. tanítóképző-intézeti tanárnak férfikarra írt szerzem é
nye, melyhez a szerző a dunántúli énekeskönyv 239. számú (Ger
hardt Pál-féle) énekszövegét vette alapul.



A Magyarországi Tanítók 
Eötvös-alapja pályázatot hirdet:

a) több jutalomra; b) több segélydíjra; c) a  budapesti Tanítók 
Házában; d) a Péterfy Sándor Leányotthonban; e) a keszthelyi R á
kos István Fiúinternátusban és f) a keszthelyi Üdülőházban létesített 
s alább részletezett helyekre; g) több árvanevelési segélyre.

Az Eötvös-alap elnökségéhez intézendő jelentkezések legkésőbb 
folyó évi május hó 31-ig küldendők be (Budapest, VIII., Szentki
rályi-utca 47.). Később érkező jelentkezések csak kivételes esetben 
vehetők figyelembe. Minden folyamodványhoz a kérelmező nevére 
pontosan megcímzett (név, lakóhely, megye, utolsó posta) és az ok
mányok ajánlott visszaküldésére kellően felbélyegzett, megfelelő 
nagyságú borítékot kell csatolni.

a) Jutalomdíj adományozásáért azok a tanulók jelentkezhetnek, 
akik a polgári vagy középiskola IV. osztályát m ár az 1933—34. év
ben, avagy régebben jó sikerrel elvégezték és jelenleg ez iskolák m a
gasabb osztályaiban tanulnak, avagy a tanítóképző intézetben, aka
démián, egyetemen folytatják tanulm ányaikat. Pályázhatnak azok is, 
akik oly tanintézetben tanulnak, amelyek a felvételhez a közép- vagy 
polgári iskola négy alsó osztályáról szóló bizonyítványt követelik.

Jutalom díjban csak az részesülhet, kinek aty ja  (anyja) legalább 
tíz év óta tagja az Eötvös-alapnak.

A jutalom díjért jelentkezők mellékelni tartoznak: 1. az 1933—34. 
évről szóló végbizonyítványukat; 2. az 1934—35. évről szóló iskolai 
félévi értesítőjüket; 3. az illetékes tanintézet tanári karának aján
latát; 4. annak az iskolai hatóságnak és tanítóegyesületnek ajánlatát, 
amelyekhez szüleik tartoznak, illetve tartoztak; 5. a szüleik tagságát 
igazoló okmányt (részesjegy, tagsági jegy, illetve az 1935. évi tagdíj 
befizetését igazoló nyugtatvány).

A  debreceni, pécsi, szegedi egyetemek és a Műegyetem bánya
mérnöki vagy erdőmérnöki szakán Sopronban valamely tanszékét 
hallgató oly ifjú, kinek jogosult szülője nem e főiskolák székhelyén 
lakik, 50% -kai magasabb jutalom díjban részesülhet, melyet két rész
letben, szeptemberben és februárban, a beírás és tanulm ányi ered
mény igazolása után folyósít az elnökség.

b) Segély adom ányozásáért jelentkezhetnek az elaggott, beteges
kedő vagy csekély nyugdíjban részesülő, szegénysorsú rendesi tagok, 
ezek özvegyei, kiskorú árvái, esetleg keresetképtelen nagykorú gyer
mekei, valamint az özvegyek és árvák hátrahagyása nélkül elhunyt 
rendes tagok szegénysorsú szülei,

A segélyért jelentkezők kérésüket illetékes tanítóegyesületük e l
nöksége útján  tartoznak az Eötvös-alaphoz beküldeni. Csatolandó:
1. szegénységi, illetve orvosi bizonyítvány; 2. az illetékes tanítóegye
sületnek ajánlólevele; 3. az egyesületi tagságot igazoló okmány.

Segélyben csak az részesülhet, aki legalább 10 év óta tag ja az 
Eötvös-alapnak. Ez alól csak az özvegyekkel és árvákkal tehető ki
vétel.

c) A Tanítók Házába fölvételért jelentkezhetnek az 1935— 36. 
iskolaév tartam ára a tanítók, tanárok és a tanügyi téren működő



egyéneknek a budapesti Tudomány- és Műegyetemen vagy egyéb 
közép-, fő- és szakiskolákon tanuló fiai.

A Tanítók Házába 142 ifjú vehető fel,
A jelentkezők bemutatni tartoznak: 1. születési bizonyítványu

kat; 2. végzett tanulmányaikról szóló bizonyítványukat (ha az év
végi bizonyítvány még nincs meg, felszólítás bevárása nélkül utólag 
beküldendő); 3, a tagságot igazoló okmányt; 4. vagyoni és családi 
viszonyaikról szóló bizonyítványt; 5. igazoló okmányt bármely ol
dalról és bármely csekély összegű segély vagy ösztöndíj élvezéséről, 
vagy annak ellenkezőjéről.

A felsorolt okmányok bem utatása alól azok sincsenek felmentve, 
akik a múlt évben lakói voltak a Háznak.

A  Tanítók Házába felvételt nyert ifjak a kőztartási díjért az 
egész iskolaéven át fűtést, világítást, felügyeletet, reggelit, ebédet, 
vacsorát, mosást (gallérok és* kézelők kivételével) és szükség esetén 
orvosi kezelést élveznek. A lakást ingyen kapják.

A felvétel csak akkor válik végérvényessé, ha a jelentkezés al
kalmával megejtendő orvosi vizsgálaton az illető ellen egészségi 
szempontból kifogás nincsen.

A  köztartási díj évi 700 P. A tagoknak a kedvezményes köztar
tási díj évi 500 P.

d) Péterfy Sándor Leányotthonba fölvételért folyamodhatnak az 
1935—36. iskolaév tartam ára a tanítók, tanárok és a tanügy terén 
működő egyéneknek a budapesti főiskolákon, a középiskolák felső ta 
gozatán vagy az ezekkel egyenlő értékű szakiskolákon tanuló leányai.

A  Péterfy Sándor Leányotthonba 30 leány vehető fel.
A pályázat feltételei az előbbi fejezetben fölsorolt, a Tanítók 

Házára vonatkozó föltételekkel azonosak.
e) A keszthelyi Rákos István Fiúinternátusba fölvételért jelent

kezhetnek az 1935—36. iskolaév tartam ára a tanítók, tanárok és a 
tanügy terén működő egyéneknek a keszthelyi középiskolákon ta 
nuló fiai.

A Fíúinternátusba 40 tanuló vehető fel.
A  pályázat feltételei a c) pontban felsorolt, a-Tanítók Házára 

vonatkozó feltételekkel azonosak.
A köztartási díj évi 500 P. Tagoknak, tagságuk ideje szerint, évi 

400, 450 P.
f) A z Üdülöházba felvételért jelentkezhetnek az 1935. év június 

15-ike és augusztus hó 21-ike közötti idő tartam árá oly tanítók, ta 
nárok és a tanügy terén működő egyének, akik az Eötvös-alap tagjai 
és egészségi okokból a balatoni vagy hévízi fürdőre szorulnak.

Az Üdülőházban 80 személy helyezhető el.
Teljes ellátás szobák szerint, személyenkint 3 P-től 4 P-ig.
Lakás és élelmezés csak együtt vehető igénybe,
g) Árvanevelési segélyben részesíthetők a tanítók oly vagyon

talan fél- vagy telesen árva gyermekei, akik az Orsz. Tanítói Nyug
díjintézet árvaházaiban, önhibájukon kívül eső ok miatt, nem voltak 
elhelyezhetők.

A folyamodók mellékelni tartoznak mindazokat az okmányokat, 
melyekből igény jogosultságuk és teljes vagyontalanságuk kitűnik.

Budapesten, 1935. március havában.
Háros Antal, Rákos István,

főtitkár. , kir. tanácsos, elnök.



EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS 
TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE

ALAPÍTOTTA: KAPI GYULA és P A P P  J Ó Z S E F
1924. január l-tő l 1934. december Sl-ig 
s z e r k e s z t e t t e  é s  k i a d t a :

KRUG LAJOS

Szerkeszti:

SOMOGYI BÉLA
Kiadja;

AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK A SZERKESZ
TŐSÉGHEZ (KÖRMEND), AZ ELŐFIZETÉSI DÍJAK AZ ORSZÁGOS 

EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET PÉNZTÁRA CEGLÉD 
(42.523 SZ. CSEKKSZÁMLA) CÍMÉRE KÜLDENDŐK

♦♦♦♦

XLI. ÉVFOLYAM 6 .  SZÁM 
1935. ÉVI JÚNIUS HÓ

♦ ♦ ♦ ♦

Előfizetési ára : egész évre 10, félévre 5 pengő

Röttig-Rom waiter Nyomda Bérlői, Sopron-



Széljegyzetek.
Balatoni est.

T avaszt hazudó m árciusi napfény lenyugvó sugara, káprázato 
sán csillogó fényjátékot űz, a völgyben elterülő tó aranyporral b e 
hintett, ragyogó hátán  . . .

A  lassan felkúszó hold fényében felsötétlik az évszázados tem p
lom rom badült falainak k ö rv o n a la . . . Vájjon hányszor ömlött e sá
padt fény a mohos kövekre? . . .  Vájjon hányán álltak  ily elbűvülten 
az ormon mint é$? Hpl vannak azok, akik egykor i t t  pergették  
életük orsóját, am elyen egyszerre csak elszakadt §. fo^ál? . . .

Csillagok jönnek és ezüstzáporuk elmossa a csobogó hullámok 
aranyporát. Valami tünd,éri démonság van a Balaton lenyűgöző szín- 
káprázatában.

Ijesztő magasságok és mélységek h a tárá t súrolja a kitáruló lé
lek szárnya.

Végtelen távolságokat befut a kereső vágy egy ilyen e s té n . . .
Csillag hullt a tó vízébe? Gyűrűk szaladnak a végtelenbe ..  .
Ism eretlen sóvárgásoktól kínzott lelkünk tavára a beteljesedés 

csendesítő békéje h u l l .. . Kacagó, boldog gyűrűk szaladnak a vég
telenbe . ..

Átölelni vágyunk mindent: sarkoktól a sarkokig, villanyfényben 
úszó bűnös városok, ezer titko t lihegő őserdők, vadul rohanó folya
mok, hegyóriások ism eretlensége, a messzeség ködös, rejtő, húzó 
v a rá z sa ..  ., minden, m inden elfér egy ilyen színpompás balatonm enti 
est ragyogásában . . .

A  kereső vágy e lp ih en . . .  A boldogság kékm adara száll a szí
vek feldúlt fészkére . .  . M elengető szárnya lágyan omlik a szívedre.

H alkan eldalolja békés dalát: szeretni, szenvedni, szolgálni. . .
jhalkan, al^zatosáú - • ■

A művészetekről.
Az élet hétköznapjainak aranyát a m űvészetek adják. Csillogó 

aranymáz, amely (alatt elhomályosulnak a mindennápiság szürke 
foltjai, m iként a kelő  nap ragyogása elűzi az éjszaka kom or színeit. 
S amint a napsugarakból nemcsak fény, de életébresztő melegség is 
árad, úgy a m űvészetek csillogása is életszépítő tartalom m á válik, 
ha azt a vallásos hit melege árassza el.

Józan látás.
Az ifjúkor egy bűbájos tavaszi álom. A férfikor egy hideg téli 

reggel ébredése, am ikor igen józanul, kiábrándítóan látjuk a dolgo
kat, a való é le te t . .  . Ezt a józan lá tást csalódásnak szoktuk ne
vezni, m ert a legtöbben egészen m ást álm odtunk a bűbájos ifjúság 
karjain. Csak hosszú vergődés u tán  jutunk az igazsághoz: minden 
ébredés csak hasznunkat szolgálja, m ert e rövid földi életben úgyis 
igen sokat vesztünk az álm okban tö ltö tt id ő v e l. . .  De ;m ikor olyan 
jó álmodni és olyan keserves józanul látni küzdelmes em bersor
sunkat! Szász András.
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ÉRTEKEZÉSEK, CIKKEK, ELMÉLETI 
ÉS GYAKORLATI PEDAGÓGIA; 

KÖNYVISMERTETÉS

Könyvek a pásztor táskájában.
Nem túlságosan hosszú idő múlt el azóta, hogy a nevelés tu 

domásul vette a g y e r m e k e t .  Sokáig csak a t a n u l á s  a n y a g a  
és a t a n í t á s  m ó d s z e r e  érdekelte a nevelés elm élkedőit s a 
gyakorlati nevelőket. Ma m ár elfogadjuk azt, hogy nevelői tev é
kenységünk egyik főirányítója a gyermek lelki-testi tulajdonságai
nak ism erete: a gyermek egyéniségének tanulm ányozása. Ez ne
velőmunkánk sikerének elengedhetetlen feltétele. A ttól persze mesz- 
sze vagyunk, hogy egyéni különbözőségük alapján osztaná be az 
iskola osztályokba a tanítás és nevelés szám ára a gyerm ekeket. A 
mai oktatási rendszer a gyermek életkorával m egadott átlagos k é
pességekhez igazodik s az életkor alapján kerül a gyermek az is
kolai osztályokba. Kevés helyen állíto ttak  fel kisegítő osztályokat 
a gyengébb képességűeknek s még kevesebb helyen a tehetségesebb 
gyermekeknek. Azonban ennek ellenére is fennáll a követelm ény 
minden nevelő számára: törekedj megismerni a gyermeket! A tu 
dományos g y e r m e k t a n u l m á n y o z á s  már hatalm as m unkát 
végzett, nagy anyagot dolgozott fel. Aki az eredm ényeit nagyjából 
áttekinti, az megkapja a gyakorlati munkája szám ára szükséges tá 
jékozódást és a nyert szempontok megkönnyítik a gyermek egyéni
ségének valóságos megismerését. Ezzel az elvi, általános tájékozó
dással a mindennapi munka is gazdaságosabb lesz. Az orvos is ál
talános tudás birtokában állapítja meg az egyes esetben fellépő 
tényt s ha jól felismerte a helyzetet, tud jól gyógyítani. Az á lta lá
nos tájékozottság azonban csak akkor gyümölcsözik, ha a gyakorlat 
számára valóban ad ösztönzéseket. És nem egyszer van úgy is, hogy 
a gyermekkel való rövid, közvetlen foglalkozás, pár perc a la tt többre 
tanítja a nevelőt, mint egy szép és okos értekezés. Igazi nevelővé 
csak a gyermekkel való foglalkozás tehet. A csecsem őt is legjobban 
az édesanyja tudja gondozni. Vannak alkalmas pillanatok, am e
lyekben meglátjuk a gyermek sokrétű egyéniségének egy-egy vo
nását s a megítélése így sokkal tárgyilagosabb lehet. M ert a gyer
m eket meg kell ítélnünk, róla vélem ényünknek kell lennie. Vannak 
olyan iskolák, amelyekben a nevelő a gyermekről rövid írásbeli jel
lem zéseket ad. Ez nehezebb minősítés, jó lélekism erő kell hozzá. 
De használhatóbb, mintha az Értesítőkönyvecske szám ára írunk 
számjegyeket, fokozatokat. Jobban alkalm azható az egyénhez. — 
Ezeket a gondolatokat a gyermek egyéniségének kérdéséről azért
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állítottam  itt töredékesen össze, m ert a következőkben elbeszélt 
egyszerű tapasztalat is felszínre vetette.

A soproni ág. h. ev. tanítóképző-intézettel kapcsolatos gyakor
lóiskola tanulóival és az V. évfolyamos növendékekkel minden év
ben májusban kimegyünk a Bécsi-dombra, ahol rövid műsor k ere té 
ben megemlékezünk a m adarak és fák hasznáról és védelméről. Az 
„Evangélikus N épiskola“ olvasóinak — mint a soproni ev. tanító
képző-intézet egykori növendékeinek — nagy része emlékszik arra, 
milyen kedves, üde, száraz, szabad mozgásra és játékra alkalmas vi
rágos gyepszőnyeg fedi tavasszal ezt a helyet. Az idő nagyobb ré 
szét ilyenkor játékkal töltjük el. Kiránduláson és játékközben a 
gyerm eknek olyan vonásai juthatnak kifejezésre, amelyek az iskola 
falai között és a padokban soha felszínre nem kerülnek. Más a kö r
nyezet, más a hangulat, más az alkalom. Itt virág nyílik, pillangók 
kergetőznek, pacsirták dalolnak.

Amint a játszó gyerm ekeket figyeltem, feltűnt, hogy egyik I. 
osztályos fiúcska, Pityú, egymagában ül, a többiektől félrehúzódva. 
Nem foglalkozik semmivel. Csak van. Pityú különös. Nem az á t
lagos, mozgékony, pirospozsgás, kiabáló gyermek. Vékonytestű, já
rá sa  kissé ügyetlen, nehézkes, csoszogó. Mozgásai is félszegek. T est
nevelési órán a tanítóbácsinak még egyszerűbb mozgásait sem tudja 
utánzással átvenni. Furcsán ugrándozik s rendezetlen kísérletei mo
solyra késztetnek. Nézése nem elég határozott, gyakran pislog és 
nem néz huzamosabban szembe. A rca keskeny, talán kissé öreges, 
inkább halvány, mint színes. A hangja nem csengő, énekhangja 
tiszta, halkan s biztatásra is szűkszavúan felelget. Figyelme erősen 
ingadozik. Számolni jól tud, jól olvas, igen gyengén ír, s leggyen
gébb oldala a beszédgyakorlatok. Nem bánt senkit. S zere te tre 
méltó, rokonszenves, eredeti gyermek, a társai is gyámolítgatják és 
szeretik. Ez az átlagtól elütő, különös viselkedésű, csendes gvermek 
felhívja a figyelmet. Kiváncsivá tesz s szívesen elbeszélgetek vele, 
ha alkalom kínálkozik erre. Jóízű, eredeti feleleteket kapok, ha 
kérdezősködéssel megszólalásra bírom.

Odamentem hát Pityuhoz s melléje telepedtem  a fűre. Valami 
foglalkozást, programmot akartam  neki is adni, ha már nem ját- 

. szott. A többi gyermek kabát nélkül szaladgált, kacagott, civako
dott, kiabált, Pityú felsőkabátban ült a tűző napon. — M iért nem 
v eted  le a kabátodat te is? —• kérdeztem . Nem felelt, de nagy las
san kezdte lehúzni magáról kabátját. Lesegítettem  róla. A sok apró 
színes virág között egészen önként adódott, hogy a színek felöl 
kérdezősködjem  s színism eretét kutassam. — Micsoda színű virág 
ez? — Sárga —, felelte gondolkodás nélkül. — Hát a fű színe mi
féle szín? Pityú hallgatott. — Ezek a kis levelek is olyan színűek, 
m int a fű — , mondtam, hogy segítsek neki. Nehezen sütötte ki: 
zöld. De nem volt nagyon határozott a véleménye. Kedves kis kék 
színű virágot téptem  le. A színt nem tudta megnevezni. — Pedig 
a kabátod és a sapkád is ilyen színű, meg az én ruhám is, csakhogy 
sötétebb! — Végül én neveztem meg a kék színt. — Piros virágot 
nem találtam, de valószínűnek tartom, hogy azt ism erte volna. A 
gyerm ekek a piros színt ismerik és szeretik legjobban. — Keress,
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Pityú, fehér virágot! — Kis fontolgatás után leszakított egy sziépen 
virágzó pásztortáskát. (M ellékesen érdemes megjegyezni azt, hogy a 
színek felismerésének próbája szerepel a gyermeki értelm esség meg
állapítására összeállított sorozatban. É l t e s  M átyásnak: ,,A gyer
meki intelligencia vizsgálata“ című művében részletesen le vannak 
írva e próbák (teszt-ek.) A színek felismerése a hétéves gyerm ekek 
sorozatában az utolsó, az ötödik próba. Ennek szövegezése a kö
vetkező: „Négy szín megnevezése. Egy kartonra felragasztunk négy 
színes papírcsíkot, ú. m. vöröset, sárgát, zöldet és kéket. A csikók 
hossza 6, szélessége 2 cm. Ujjunkkal rám utatunk egyenkint a szí
nekre és kérdezzük: „M icsoda szín ez?“ A vizsgálatot a gyermek 
legkisebb tévedése sikertelenné teszi. A vizsgálat tartam a 6 m á
sodperc stb .“

Elvettem  Pityú kézéiből a virágot s azt mondtam: Ennek a neve 
pásztortáska. Ismételtem: pásztortáska. — Mit csinál a pásztor? — 
kérdeztem . — Őrzi a juhokat —, felelte. — Van-e a pásztornak 
táskája? Nem tudja. — Van táskája is —-, mondom. — Mi van a 
pásztor táskájában, Pityú? — Habozás nélkül felel: könyvek. — 
Nem visz a pásztor könyvet a mezőre! — A kkor füzetek —, véli 
Pityú. Erre megmondom neki, hogy a pásztor ennivalót, kenyeret, 
szalonnát visz a táskájában. Leszakítottam  egy szépen fejlődött te r
mést a szárról. — Ez is kis táska! Nézzük meg, mi van benne! Bont
suk ki. — M egkerestük a kis magvakat. — Hová kerül a mag? — 
kérdeztem . — A földbe. — Mi lesz belőle? —* Új virág. — K özvet
len közelben 2—3 tücsök is ki-kibújt a lyúkból. Pityú figyelmét erre 
irányítottam . Még semmit se tudott róla. Ezt kérdezte: Mit csinál 
ott bent? — Most fél, m ert meglátta, hogy itt vagyunk — , feleltem. 
(Nagy eredmény volt, hogy már ő is kérdezett valamit!) — M aradj 
csöndben, ne mozdulj! Figyeld meg, ha újra kijön. — Ez után o tt
hagytam Pityut. Volt már foglalkozása. Távolabbról szemmel ta r 
tottam . Sokáig, türelm esen várt a tücsökre. Alig vett tudom ást a 
többi gyermekről, akik közben félholtra játszották  magukat. — A 
nevelés célja az lenne, hogy Pityút is játékosabb, mozgékonyabb 
gyermekké tegye, aki izmait is szívesen használja. — Az ilyen, az 
átlagtól eltérő gyermek nevelése több figyelmet kíván és érdeke
sebb feladatot is jelent. Egy-egy kisebb részletsiker új m unkára 
sarkal. — Ha egy-egy gyermek egyéniségét jellemezzük, az a ne
velésre haszonnal jár. Igénytelen, könnyed eszm ecserével csak en
nek célszerűségére akartam  ezúttal is rám utatni.

*
Annak a pásztornak, akiről Pityuval beszélgettünk, aligha van

nak könyvek a táskájában. Mi azonban könyves pásztorok va
gyunk. P e s t a l o z z i ,  minden időknek legáldozatosabb szívű ne
velője, a gyermek és a nép igaz támogatója, nevezte a nevelőket 
pásztoroknak. „A rem ete esti ó rái“ című munkájában, az 1. és 2. 
aforizmában ezeket a kérdéseket intézi hozzánk; „Vájjon használja-e 
a paraszt az ökrét, mielőtt kiism erte volna? Nem kutatja-e a juhász 
nyájának term észetét? És ti, kik az em bert őrizni és vezetni ak a r
játok, vájjon veszitek-e m agatoknak azt a fáradságot, am elyet a
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paraszt ökrének m egism erésére fordít? Gondoskodtok-e ti is úgy 
az emberről, mint a pásztor a nyájáról? Bölcsességtek nem zedékiek 
ism erete-e és jóságtok a nép felvilágosodott pásztorainak jósága-e?“ 

Érezzük, hogy nem lehetne a jelennél válságosabb idő a kérdés 
felvetésére. A  múlt, amely a jelent szülte, sok vádat olvas fejünkre. 
S vájjon milyen lesz az a jövő, am elynek munkásai mi vagyunk?

Sopron. Rozsondaí Károly.

Problémák a ma iskolájában.
írta : Ludván Sándor.

Az őszi országos gyűlésünkön ta rto tt előadásom nak volt ez a 
címe. Mikor lapunk újraindulásakor főszerkesztőnktől felhívást kap 
tam  a lapban leendő közzétételre, el is készítettem  nyomás alá. De 
am ikor átolvastam , valahogy átalakult a helyzet — az előadó ol
vasóvá vedlett s az olvasó a m erev sorokba kényszerített szabad
előadásnak a felm elegített étel m egváltozott ízét érezte benne. S 
tényleg úgy is áll a helyzet, a kinyom atott beszéd nélkülözi az élő 
szó egyéni, születő, lélekből fakadó átütő erejét.

M egkísérlem hát olvasásra szánt értekezéssé átalakítani.

Ma és a tegnap.
Évtizedes immár az új tanterv. De mégis ezt az évtizedet még 

mindig egy folyó, nyüzsgő, mozgó, ú tkereső m ának tekinthetjük csu
pán. Legfeljebb a m ának délutánján érezzük magunkat, amikor a 
napi m unkát nézegetjük, mérlegeljük. Mi volt helyes-helytelen; 
m ennyit sikerült m egvalósítanunk a gyönyörű elgondolásokból — 
mennyi vallott kudarcot?

Valljuk be őszintén, sokszor kísért a kérdés: Mi is volt a tegnap 
s mi a ma? M unkaiskolát emlegetünk; de mégis nem sikkad-e el a 
gyerm eknek az az önmunkássága, amelyből mint fundamentumból 
kinőnek az életépület falai, amelyek között a ,,lé tharc“ a maga kö
nyörtelen törvényszerűségével a létért, m egállásért becsületesen, 
verejtékező, dolgozó-imád'kozó m unkásokat koronáz, avat s jegyez 
el a magyar jövővel. Mind sűrűbben hallatszik a bírálat: Kevés a 
tényleges m unkaeredm ény, laza a fegyelem, elszokik a gyermek a 
könyvtől, terjed a könnyűvérű felületesség stb. Term észetes, ha 
tárgyilagos képet akarunk nyerni, nem szabad sem fekete, sem pe
dig rózsaszínű szemüvegen néznünk. M indakettő óriási hiba lenne. 
M indenekelőtt le kell mondanunk a pártszenvedélyről, hogy ön
célúan a ma vagy a tegnap táborába tartozunk-e? Felül kell emel
kednünk az előítéleteken s egy em elkedett eszmei nézőpontból kell 
elbírálnunk, mi volt jó a m últban s mi a jelenben? Nem azt jelenti 
ez, mintha mint hivatalos felsőbbségünk rendelkezései alá tartozó 
egyének egyéni bölcselkedés alá vonnánk a kivitelezésre elrendelt 
dolgokat, hogy mit, mennyit, hogyan végezzünk el szabad te tszé
sünk szerint. Távolról sem. Csupán azzal a szabadsággal óhajtok 
élni, amit az új tan terv  rábíz minden egyes tanítóra a helyi tan 
m enete elkészítésénél, hogy mit, mennyit vegyen fel s hogyan dől-
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gozza fel? S éppen ennél a pontnál van a legnagyobb eltérés a 
tanítót illetőleg. A ma tanítóját szinte kicibálja az új tan tervnek  
ez a rendelkezése az átlagos, általános munkavégzés gépszerűségé
ből s kényszeríti, hogy megmozduljon, önállóan falujának, környé
kének, népének lüktető, eleven élet viszonyaihoz szabja a kiválasz
to tt tananyagot. Kiesik kezünkből a pedagógiai, m ódszertani vezér
könyvi sablon s kénytelenek vagyunk saját erőnkből, látó lelkűnk
kel alkotni, megkeresni az isteni kézzel m egkezdett lélekfundam en- 
tumokat, hogy felelősségünk, elhivattatásunk fenséges tudatában, 
lelkünk teljes odaadásával folytassuk a léleképítés munkáját. Hány
szor tám ad fel a tanítói lélekben a kérdés: ,,Csak annyi közöm van-e 
a reám bízott gyermekhez, amennyi ism eretet, jó szokást e ls a já tí
ta tok  vele?“ Bizony, szinte bírókra kel a ma tanítójának lelkében 
a két tényező: tanítás, nevelés. Sokszor szinte vádolólag lép fel 
egyik a másika ellen, ha az egyensúly eltolódik. így iskolavizsgá
latok táján szinte a leglelkiism eretesebb k artá rsak  is m intha meg
inognának a mában: ,,Van-e elég tárgyi ism eret?“ Ha érezzük is, 
hogy sok értékes magvat hintettünk, kísért, hogy van-e tényleges, 
m értékkel mérhető s értékelhető  kellő eredm ény?

Azt mondjuk, az új tantervi elgondolás nem mennyiségi (quan
titativ), hanem minőségi (qualitativ) viszonylatban tér el a régitől. 
Tehát a ma a tegnaptól pedagógiai vonatkozásban, mellesleg meg
jegyezve, hisszük, hogy egyébben is, qualitativ eltérésben van. Mi
vel az új tanterv  a tanító egyéniségét a helyi viszonyokhoz szabott 
önálló tanm eneti m unkálatokban igénybe veszi, felettébb kívánatos, 
hogy ezt a minőségbeli eltérést a ma és a tegnap problém ájának 
tárgyalásánál kivetítsük.

Semmi szín alatt sem szabad a ma iskolájának problém áit fényes 
patkójú paripáknak tekinteni, m elyeknek hátára  ülve a m ultat, an 
nak m unkamezejét legázolni akarnók. Nem! Hiszen ami különbség 
van a kettő  között, lényegbeli, qualitativ eltérés, annak m értéke 
éppen a lelkiség drága m értéke. Minden érték  áldozatok árán 
termelődik. A munkamező rögére hulló veríték, a harcm ező görön
gyére omló vér mind-mind megszentelt áldozat.

Bizony áldozat árán fakadt áldás a múltban, s fakad a jelenben 
is az em berré nevelés gyönyörű lélekm ühelyeiben s ez a tanító lé
lek  áldozata a szeretet oltárán lobogva világít, melegít nem zedéke
ken át, amíg szerte sugározva a meleget, világosságot, kihúny, hogy 
a kicsi lélekseregben, amelyet szeretettel ápolt, vetett, tovább ízzék 
szent örökségképpen. Erre ragyogó példákat adott a múlt. Vannak 
hálás tanítványok kegyeletéből m árványba faragott tanítói nevek. 
S azt hiszem, a ma, a tegnap ploblémánál, mikor ezeket m egálla
pítjuk, a ma tiszteleg a múlt előtt. Annak lélekégető, szerény tan í
tóinak drága emléke előtt. Búcsúzóul csak annyit: Az új tan terv  
ma iskoláiban is csupán annyi valódi érték  term elődik, amennyi 
drága tanítói lélek — kalória — alakul át azzá. Erre saját erőnk
ből azonban nem volnánk képesek.

(Folytatása következik)
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A szülői ház és iskola szerepe 
a jellemképzés szempontjából.

A XX. század gyerm ekét nagyon sok vád éri. Különösen sok 
kifogást emelnek erkölcsi érzéke és jellemszilárdsága ellen. H írla
pok hasábjain v itatkoznak nevelők és szülök a vádak felett. Min
den elfogultság nélkül be kell vallanunk, hogy a ma gyermeke tény
leg nem az, mint aminőnek lennie kellene. Kétségen felül áll, hogy 
a mai fiatalságból hiányzik a te ttek re  vágyás, a küzdőképesség és 
k itartás (általánosságban értem).

Minden baj eredőjét kell vizsgálnunk, hogy idejében és hatha
tósan tudjunk segíteni. Két tényező játszik fontos szerepet a jel
lem képzésnél: a szülői ház és az iskola. Tehát, ha a gyermek jelle
mében fogyatékosságokat tapasztalunk, az ok e két tényező vala
m elyikében rejlik.

Nézzük először a szülői házat. A mai súlyos helyzet sötét bé
lyege ott ég és kísért a családi tűzhelyek körül. Gondok, nélkülö
zések, valóságos élet-halálharcok folynak a létért, a kenyérért. A 
szülők vállaira óriási teher nehezedik s idő alig jut a gyerm ekekkel 
való foglalkozásra. A szülői nevelés, a szeretetteljes oktatás helyett 
sok gyermek csak verést, szidalmat, vagy egyéb lélekölő mérget 
kap. Nem egyszer kénytelen a gyermek szülőjének kifakadásait 
hallgatni, amely kifakadás őt, az árta tlan t érinti. Fakadhat-e tisz
te le t a gyermek szívében szülője iránt, ha tőle azt hallja, hogy bol
dogulásának egyedül ő, a gyermek az akadálya.

Nem szabad ma csodálkoznunk az egyke óriási térhódításain, 
ha minden akadály nélkül jelenhetnek meg álláshirdetések ezzel a 
szégyenteljes kitétellel: ,,Csak gyerm ektelen házaspárt alkalm a
zunk!“ Reméljük, hogy az illetékesek megteszik az intézkedéseket, 
hogy ezen üzelmek megszűnjenek.

De e kitérés után nézzük a kellő szülői nevelés nélkül növekedő 
gyermek jellemének alakulását. M ert milyen jellem alakulhat ki 
abban a gyermekben, aki a szeretetet, tiszteletet, hiedelmet és val
lásosságot még hírből sem ismeri? Vagy nem éppen az ösztönös 
utánzóképesség a jellemképzés egyik legfőbb rugója? A ma tá rsa 
dalmában élni annyi, mint megküzdeni lehetetlennek látszó aka
dályokkal. A mai társadalom  legnagyobb hibája, hogy a családi 
élet veszített melegéből. A mai szülők nem állnak hivatásuk ma
gaslatán s ezért az ifjúság ellen emelt vádak egy része az ő fejükre 
hull.

Mindig elszorul a szívem, amikor látok gyermekeket, akik a 
szülői gondviselés legcsekélyebb jele nélkül az utcán nőnek fel, mint 
az u tca gyermekei. Vájjon mit tanulnak ezek a szegény em berpa
lánták az utca amúgy is ezer veszélyt rejtegető levegőjében és po
rában? Lelkűk érzékeny viasztáblácskájára vájjon minő nemes tu 
lajdonságokat rajzol be a környezet hatása? De minek folytassam?! 
A végső eredm ény úgyis az, hogy a XX. század szülőjén múlik a 
jövő generációjának boldogulása, vagy bukása.
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A mai zűrzavaros állapotból egyetlen kivezető út van: A szü
lőknek minden eszközt meg kell ragadniok, hogy gyermekük lelké
ben kialakíthassák azokat a nemes tulajdonságokat, am elyeknek 
birtokában nem fognak az első felbukkanó akadálynál m egtorpanni 
és összetörni.

A szülői házban m egkezdett m unkát az iskola folytatja s ezen 
a ponton a két jellemképző tényező találkozik. Talán felesleges 
hangsúlyozni, hogy az iskolai nevelés és oktatás nem pótolja telje
sen a szülői ház m unkájának esetleges hiányait. M ert kézenfekvő 
dolog, hogy erre sem mód, sem idő nem állana rendelkezésére. 
Milyen em berfeletti m unkát jelent az utcán felnőtt gyerm ekek meg- 
szelidítése és a hiányok részbeni pótlása. Mennyi bosszúság és k e 
serűség telíti a tanító lelkét a szülők szívtelensége miatt.

Nem térek  ki most arra a sajnálatos tévedésre, amikor a szülők 
az értelmi és érzelmi nevelést kizárólagosan az iskolától várják. 
Nem fejtegetem azt a romboló munkát, amelyet sok szülő azzal 
követ el, hogy gyermeke előtt az iskoláról és tanítóról lekicsinylőén 
nyilatkozik.

Célom az, hogy pár gondolattal u tat m utassak s megjelöljem azt 
a módot, amellyel a vádak rólunk, tanítókról lepattannak.

Sokszor hangoztatott frázis, hogy a gyerm eket szeretettel job
ban lehet vezetni, mint bottal. Vagy mit mond Gárdonyi? „M ikor 
először lépsz az iskolába, legyen arcodon Jézus nyájassága!“ Ilyen 
elvek hirdetése és betartása  m ellett a szülői házban rideg és k e 
gyetlen bánásmódban részesült gyermek örömmel siet iskolába és 
lelke megnyílik minden szépnek és jónak befogadására.“

Nagyon szépen hangzik ez így! Sajnos, azonban a tapasztalat 
mást mutat. A „Kutyából nem lesz szalonna“ közmondás igazsága 
valahogy ide is alkalm azható. A. rosszul nevelt, vagy egyáltalán nem 
nevelt gyermek az iskola küszöbén kilépve újra az a szertelen, vad 
élőlény lesz, mint amilyen volt iskolába lépése előtt. A tanító mun
kája ilyen egyedekkel szemben falrahányt borsó!

Mi hát a teendő?! Meg kell építeni az aranyhidat az iskola és a 
szülői ház között. Óriási nehézségekkel kell megküzdenie a tan ító 
nak, míg a közöny jegét fel tudja olvasztani, de a siker fényének 
legkisebb sugára megéri a küzdelmet, a fáradságot. Oda kell hatni, 
hogy a szülő ráeszméljen felelősségének súlyára! Ha a tanító eléri 
azt, hogy a szülők egymásután kopognak az iskola ajtaján és érdek
lődnek gyermekeik viselete és előm enetele felől, akkor a jég már 
olvad! Ha-a szülők elősegítői, nem pedig kerékkötői az iskola m un
kájának, akkor a jellemes ifjú meg fog születni! Ha a szülők beis
merik gyermekeik esetleges fogyatékosságait, és azok kiküszöbö
lését nem várják teljesen az iskolától, tanítótól, akkor nyugodtan 
léphet ki minden tanító iskolájának ajtaján, nem kell attól tartania, 
hogy valamelyik beteges hajlamú tanítvány a fejébe kést döf!

Azt hiszem, nem állítok valótlant, amikor azt mondom, hogv 
a szülői értekezleteknek a munkája nyomán az iskola és a szülői 
ház helyzete örvendetesen megjavul. Itt a tanítónak módja van nyi
latkozni a „legjobb, legokosabb, legilledelm esebb“ gyermekekről.
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Az itt lefolyó eszm ecserék sokkal többet használnak, mint a leg
szebb erkölcsi prédikáció!

Szülői ház és iskola együttes munkával megadhatja a jövő nem
zedéke számára azt a fegyverzetet, amellyel a harcban megállhat és 
győzelmet arathat! A m egértés útján el kell indulni, a szent cél 
érdekében csüggedés nélkül kell haladni minden magyar tanítónak, 
m ert csak így várhatjuk a szebb, a boldogabb hajnal felvirradását. 
Ilyen munka eredménye áldás lesz az egyesre és a társadalom ra 
egyaránt! Bertalan Sándor.

A szünidei testnevelési tanfolyam.
írta : Halmai (Jaeger) Olivér, kántortanító.

(Folytatás.)
Hogy az áh íto ttakat igazolhassan, azért kérek egy-két pilla

natnyi türelm et, míg a „Nemzeti S port“ című sportláp ez év július: 
13. számának hasábjain a tanfolyamról közölt riport idevonatkozó 
részét felolvasom.

„Negyed tízkor elméleti előadás következik az aulában. Zsú
folásig tele a terem . Senki sem hagyja ki. Kmetykó az előadó. 
Aranyos hum oráért nagyon szeretik és bizony élvezettel lehet hall
gatni előadását. Pedig igen komoly dolgokat mond. Nemcsak en
nek a száztíznek kellene hallani, hanem vagy tízszer annyinak. A 
versenyről, a tanulók versenyvágyáról beszél. — Ha helyesen ak a r
juk megalapozni, nem szabad kidobni az iskolából, hanem fel kell 
használni, értékesíteni kell!

Nem szabad szidni egyetlen sportágat sem! Nincsen rossz sport. 
Csak rossz em berek vannak a sportban. A tanulókat meg kell ta 
nítani úgy küzdeni, hogy ne legyenek belőlük rossz szellemű spor
tolók. M ert, ha jó a liszt is, a cukor is, az alma is, a vaj is, akkor 
is lehet oly rossz ré test csinálni belőlük, hogy az em bernek a szája 
padlásához ragad. A rra kell igyekeznünk, hogy az a rétes úgy le
gyen elkészítve, hogy tíz darab se ártson meg belőle. — S hiába 
igyekeznek letagadni, a testnevelési órának az a része, amit leg
jobban szeretnek, az, ahol egy kis küzdelemre van alkalom. A küz
dőjáték. Legyünk tisztában azzal, hogy nem tudunk jószívű, jó- 
tüdejü, helyes elhatározású fiút vagy lányt nevelni futás, küzdés 
nélkül. A hallgatók szorgalmasan jegyeznek, de még szorgalma
sabban isszák ezeket az egyszerű szavakat, nagy igazságokat. Egy
szerre az első pad egy hölgye felkiált: „Fél tíz!“ — Ja, ha fél tíz, 
akkor m utatok valamit. Kael kisasszony (az egyik tanársegéd) be 
fog mutatni egy, a boxolás m unkájára felépített ritmikus gyakorla
tot —, mondja Kmetykó. — Anna! Kael Anna tanársegéd felpattan 
az egyik asztalra. A hallgatók kórusban üdvözlik örömmel: „Csűri!“ 
Kmetykó János dúdolni kezdi a „T icti-tictá“ dallamát, tőle átveszi 
az egész terem. És Kael árnyékboxolásából táncfínomságú torna 
alakul a dallamra. Azután egy főiskolás fiú mutat be a férfiaknak 
törzserősítő mozgást. — Kovács „tanár ú r“ az elsőéves bemutató.
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— Jegyzetelés, ismétlés, dudolás. Holnap, az utolsó órán ismét mu
tatok  valamit —, mondja Kmetykó. -— Nem holnap lesz az utolsó!
— kiáltják feléje. — Tessék még holnapután is órát tartani! Van 
még idő! — És Kmetykóból k iterrorizálnak még egy ó rá t.“

Hogy milyen volt egy gyakorlati óra lefolyása, azt úgy tudom 
legjobban elképzeltetni, ha, legalább vázlatosan, elism étlek egy óra
tervet. (De ez igazán csak vázlat lesz.) — A tanítási egység: a 
szüret. Rendgyakorlat. Rendre, figyelemre, fegyelemre szoktatás. 
Felmelegítés. — Sorakozz! Kettős sorokba fejlődj! Já rás  dallal. Sie
tünk a szüretre. Futunk. Járás  közben minden lépésre taps. Min
den második, majd csak minden harm adik lépésre taps. (Ez után jön 
tulajdonképen a bevezető vagyis A. rész.)

A) 1. K ö n n y ű  l á b g y a k o r l a t .  Négyet szökdelünk páros 
lábon. A negyedik szökdelésre egynegyed fordulatot balra teszünk. 
Ugyanezt csináljuk ezután jobbra fordulással.

2. N y a k g y a k o r l a t .  Nézzük a sok szép szőlőt! Fejfordítás 
jobbra és balra. M indenütt sok a szőlő! Fejkörzés.

3. K a r - ,  v á l l -  é s  t ö r z s t a r t á s t  j a v í t ó  g y a k o r l a t .  
Törökülésben négyszer taps a földön, négyszer érintjük a vállunkat. 
A Bodri kalbászt kér (nem szereti a szőlőt): páros térdelés, ülés a 
sarkokon, — ebből felegyenesedéssel a karok m agastartásba kerü l
nek és vissza.

4., 5., 6., 7. H a s - ,  h á t g y a k o r 1 a t, o l d a l t  h a j 1 í t á s é s  
o l d a l t  f o r d í t á s .  Szőlőt szedünk: élűiről, hátulról, jobbról és 
balról. Mindenfelé négy-négy hajlítás. Törzsfordítás balra, karok 
m agastartásban (fejünk fölött tartjuk  a szőlőt s közben hátra  né
zünk), ebből páros karlendítéssel jobbra fordulás.

8. N e h e z e b b  l á b g y a k o r l a t .  Örül a gyermek az o tel
lónak, mézesnek stb.-nek. Elkezd ugrándozni. Három szökdelés p á
ros lábon, négyre ugrással együtt taps a fej fölött.

B) 1. T ö r z s t a r t á s t  j a v í t ó  g y a k o r l a t .  H anyattfek- 
vésben mellkasemelés. Emelni, vissza: 1—2, 1—2. A lapállásba fel!

2. E r ő t  k ö v e t e l ő  é s  e g y b e n  e r ő t  f o k o z ó  k a r - ,  
v á l l -  é s  k ö n n y ű  t á m a s z g y a k o r l a t .  Elmegyünk a kocsi
ért és elhúzzuk a helyéről. A gyerm ekek párosával egymás mögött 
állanak kezeikkel összefogódzva. Az elől álló húzza a hátul állót. 
Ez után csere. Most toljuk a kocsit! Minden párban a hátulsó ke
zeit az előtte álló párjának csípőjére helyezve igyekszik azt előre, 
helyéből eltolni. Ez után is szerepet cserélnek.

3. E g y e n s ú l y g y a k o r l a t .  Tüske ment a játék közbon 
Panni m indkét lábába. Kihúzta a jobblábából, azután a balból is.

4., 5. H á t -  é s  h a s í z o m g y a k o r l a t .  Gyuri bácsi a kupát 
belem ártja a hordóba s nagyot iszik. Kétszer mártja, kétszer hajtja 
fel az üveget. Gurgítja a hordót: nyújtott lábbal felső törzshajlítás- 
ban járás.

6. O l d a l g y a k o r l a t .  M ustot öntünk a hordóba: balra k é t
szer, jobbra kétszer.

7. J á r á s - f u t á s :  l áb- ,  s z í v -  é s  t ü d ő f e j l e s z t ő  g y  a-
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k o r l a t .  Körben járás kézfogással. Futás oldalt utánlépéssel ének
szóra stb.

8. S z ö k d e l é s .  U g r á s .  Lá b - ,  s z í v - ,  t ü d ő -  é s  ü g y e s 
s é g f e j l e s z t ő  g y a k o r l a t .  (Jó kedély, vidámság.) Szökdelés 
guggoló állásban: verebek, ha a kéz is segít, akkor a nyúl ugrásának 
u tánzását jelenti a szökdelés. Versenyszerűen: Ki jut legelőbb az 
egyik kerítéstől a másikig? Guggoló állásból jelre felugrani a sza
lonnáért, mint a kis Bodri. stb.

9. Ü g y e s s é g i  g y a k o r l a t .  Bukfenc hátra.
10. J á t é k :  Tolvajűző.
C) 1. K ö n n y ű l á b g y a k o r l a t .  A szüretről dallal, jó kedv

vel indulunk haza.
2., 3., 4., 5. K a r-, v á 11-, h a S-, h á t- é s o 1 d a 1 g y a k o r 1 a t. 

Megmosdunk.
6. L é g z é s i  g y a k o r l a t .  Vizet szívunk és kispricceljük. 

Köszöntés meghajlással. (Vége következik.)

Visszhang.
írta : Pozsonyi Károly dr.

Vajúdnak a hegyek és napvilágot lát — sőt mire szerény soraim 
megjelennek, már talán életbe lépett — az új népiskolai felügyeleti 
rendszer. Hozzá volna néhány szavam.

Alig jelent meg a napilapokban a hír, hogy a ,,Lex Homan“ el
hagyta a sajtót, máris siettem, hogy megszerezzek egy példányt, 
hogy tanítói szemmel bírálva, hozzászólhassunk mi is, mi, akik szen
vedő alanyai leszünk ennek az új felügyeleti rendszernek. Sajnos, il
letékes helyről azt a felvilágosítást kaptam, hogy a törvényjavaslat 
nem kerül forgalomba, az csak a képviselők és a felsőházi tagok szá
m ára készült.*) M ár-m ár lemondtam arról, hogy megtudjak valamit 
erről a tervezetről, amikor megjelent a Néptanítók Lapjának f. évi 
április 15-iki számában egy cikk, népoktatásunk új felügyeleti rend
szeréről. Végre, — gondoltam — fellibbent a fátyol a már várva-várt 
reformtervezetről, de nem volt benne köszönet, mert amit abból meg
tudtam, az egymaga éppen elég arra, hogy halomra döntse mindazt, 
amit a háború utáni tanítónemzedék hősies munkával építeni és esz
ményi reformtörekvéseivel elérni igyekezett. Nem akarom kedves kar
társaim at idézetekkel untatni, csak egy részt ragadok ki az említett 
cikkből és egyelőre csak ehhez kívánok bővebben hozzászólni.

Azt mondja a cikkíró: ,.Azért, hogy ennek a segítő, irányító 
munkának szakszerűsége — t. i. az iskolaíelügyelő részéről — a 
mindennapi élettel való kapcsolata intézményesen biztosított legyen, 
rendelkezik úgy a javaslat, hogy a körzeti iskolafelügyelőket tanítói 
vagy igazgatói tennivalói alól nem mentesíti. Lehet — mondja ta lá
lóan tovább — , hogy a javaslatnak ez a rendelkezése nem fog taní
tóságunk osztatlan tetszésével találkozni, stb." Hát bizony nem! Sze
rény meggyőződésem szerint, néhány önfelügyelő jelölt kivételével

’) Már megszerezhető. Szerk.
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mindenki helyteleníti majd ezt a rendelkezést, m ert bármilyen köny- 
nyítéseket is ígér a javaslat az osztálytanító vagy kiváltképen az 
igazgató-tanító iskolafelügyelőnek, az illető, aki ezt a hivatalt vál
lalni fogja, vagv kitűnő tanító m arad a saját osztályában, de nem 
lesz képes megfelelni felügyelői hivatásának, m ert az szerintem te l
jes embert kíván, vagy kitűnő szakfelügyelő lenne — csak. lenne — 
mert saját osztályát kénytelen elhanyagolni, rossz tanító lesz, követ
kezőkép rossz szakfelügyelő is.

Szokásomhoz híven számokkal bizonyítom állításomat. A cikk 
kb. 150 iskolafelügyelőről beszél, egy-egy felügyelőre kb. 120 tanító 
jut. Nem tudom, hányszor köteles m ajd a felügyelő az iskolákat lá
togatni, feltétlenül évente legalább kétszer, m ert különben máris 
képtelen megfelelni annak a feladatának — még kétszeri látogatás
nál is problematikus —, hogy az egyes tanítók egyéniségét, oktató és 
nevelő m unkáját alaposan megismerje. Mondjuk, ha naponta átlag 3 
tanítót látogat meg — még az is sok — , akkor évi kétszeri látogatás 
m ellett 80, bátran mondhatjuk, 100 munkanapot mulaszt saját osz
tályában, mert sor ónk ívül is látogat, gyűléseken, megbeszéléseken 
résztvesz. Mivel az iskolai munkanapok száma alig haladja meg a 
2C0-at, számszerűleg pontosan fél munkát végezhet csak saját osz
tályában, de milyen munka lesz az ? '

Ennek a ténynek a negligálása a tanítói munka alapos lebecsü
lését jelenti, mert ez azt m utatja, hogy hivatalosan el lesz ismerve, 
hogy 100 munkanapot csak úgy egyszerűen el lehet sikkasztani. A 
többtanerős iskolánál működő felügyelőt valószínűleg kollégái köte
lesek helyettesíteni. Mármost, minden tanító nagyon jól tudja — 
tegye szívére a kezét —, hogy bármilyen buzgó, kötelességtudó a he
lyettes, hiszen neki is van osztálya, nem hanyagolhatja el —, kép
telen  azonnal beleilleszkedni a helyettesítendő tanítói m unkarend
jébe, munkája tehát a legjobb akarat m ellett is csak fércmunka lesz. 
A  jelenlegi tanfelügyelő vagy miniszteriális tisztviselő nyugodtan 
otthagyhatja íróasztalát, bármikor tér vissza, úgy oszthatja be idő
közben összegyűlt aktáinak elintézését, ahogyan jólesik. A z  akta holt 
anyag, hazaviheti, félretolja, ha nem akaródzik dolgozni, mert fáradt 
lelke még nem emésztette meg gazdag impresszióit, pihen, rendez, 
mégis dolgozik. Ugyanezt azonban nem teheti az osztálytanító-fel
ügyelő, őt nem a csendes íróasztal, hanem nyüzsgő, eleven élet várja. 
Amikor így visszacsöppen a testileg-lelkileg fáradt felügyelő félbe
hagyott munkájába, vájjon képes lesz-e kötelességét úgy teljesíteni, 
ahogy azt tőle, mint a tanítók mintaképétől el is várják? Osztályá
nak mintaosztálynak kell lennie, m ert különben oda a tekintély, a 
nimbusz; pedig a v a ló ság b an ....!  Jobb, ha erre nem is gondolunk! 
Hasonlóképen fest a dolog, ha a felügyelő tanítói munkáján felül 
még igazgatói teendőket is fog végezni. De, elég m ár ebből!

Nézzük most ennek a reformnak pénzügyi oldalát! 150 felügyelő 
tiszteletdíja, ha havi 30 P-t számítunk — bár nem tudom, mennyi 
lesz, több aligha — , összesen évi 54.000 P. Igaz, hogy ez talán a fel
ügyelők kiadásait sem fedezi, de majd bőven kárpótolja őket az e r
kölcsi elismerés; korgó gyomornak ez is valami. Fenti összeg, b á r
mennyi is lesz az, a tervezet szerint nem terheli majd a költségve-
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tést, mert az átszervezés kapcsán elérhető megtakarítások terhére 
lesz írva. Ezek szerint az egész reform az államnak egy fillérjébe 
sem kerül, bár a számítás mégsem reális, hiszen a felügyelői, idő
előtti idegroncsok a nyugdíjterhet fogják növelni. Mindenesetre zse
niális megoldás, de csak papíron, az élet majd rácáfol. Egy azonban 
érdekes is, furcsa is; ugyanakkor, amikor évi 80— 100.000 pengőt 
nem tud áldozni a kormány egy olyan korszakalkotó reformra, mint 
az iskolafelügyelet szakszerűbb és intenzivebbé való tételére, mely 
beláthatatlan következményeivel egy nem remélt nívóra emelhetné a 
magyar kulturális életnek alapvető fundamentumát, ugyanakkor mil
liókat képes áldozni pl. mezőgazdasági statisztikára és egyebekre.

Vájjon tényleg olyan lényeges a mezőgazdasági statisztikából 
származó haszon, ha pl. most tudni fogják, hogy hány tojást hasz
náltam  fel a háztartásban, vagy hány q rozsom term ett földemen, 
tudva azt, hogy a most készülő statisztika semmivel sem lesz jobb 
az eddig is bevált becsléseknél, m ert a többterm ést és a szakszerű 
gazdálkodást nem a statisztika révén, hanem célszerű gazdasági irá
nyú oktatásai lehet csak elérni, arra  persze ismét nincsen pénz stb.

De m aradjunk a Lex Hómannái. Bár nem vagyok jós, mégis 
megjósolom, hogy a képviselő- és a felsőház a javaslatot teljes egé
szében, sízórul-szóra el fogja fogadni, egyszerűen azért, mert néhány 
egyetemi és középiskolai tanár kivételével, egyetlen egy pedagógus 
sincs köztük, aki felemelné tiltakozó szavát a javaslatnak fent tá r
gyalt része ellen. Ugyan kérem, hát kit érdekel az, hogy testileg- 
lelkileg tönkre megy majd az a száz tanító, aki ezt a képtelen fel
adatot a váilaira veszi; sokkal súlyosabb problémák izgatják most a 
képviselői kedélyeket, mint ilyen bagatell-ügy. Kérdem, nem kellett 
volna-e mégis előbb szakemberek által átnézetni a javaslatot? Szak
emberek alatt természetesen csakis működő tanítókat értek, nem pe
dig miniszteriális tisztviselőkből álló bizottságok tagjait. így pl. ki
válóan alkalmasaknak tartanám  ilyen célokra a tanítóegyesületek 
mindenkori elnökeit, m ert ők képviselik legilletékesebben a tanítók 
mindenkor ideálisan nemes célokért küzdő tömegeit. Azt hiszem, 
nem hárulna ebből szégyen senkire sem.

Kritizálni könnyű, mondhatná valaki, ezért alábbiakban röviden 
vázolom elgondolásomat.

150 felügyelő helyett csak 100-at nevezzen ki a miniszter, de a 
felügyelő ne vezessen osztályt, ne legyen igazgató, hanem korlát
lanul rendelkezzék ideje felett; hogy azonban mégis bentmaradjon 
az iskolai életben — a javaslat intencióinak megfelelően —, köteles 
az őszi hónapokban körzetének minden iskolájában egy teljes fél
napon át az órarend és tanmenetnek megfelelően tanítani, úgy, hogy 
átlag minden 3 tanítóra jusson egy-egy félnapi tanítás, az egy és 
két tanerős iskolákban természetesen szintén egy-egy félnapon át 
tanít. Ennek a rendszernek az lenne a gyakorlati eredménye, hogy 
a tanító-felügyelő bentm aradna az iskolai életben és ezzel biztosítva 
volna a javaslat célja, mely szerint a felügyelő a tanító irányítója, 
tanácsadója, útm utatója legyen. A felügyelő már augusztusban elké
szíti saját tanmenetét és minden egyes iskolával közli, mikor óhajtja 
m egtartani a tanítást. Jelentékeny előnye ezeknek a tanításoknak
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az, hogy a felügyelő minden osztálynak anyagát állandóan perm a- 
nenciában ta rtja  s nincs kötve egy osztály anyagához, mint akkor, 
ha saját osztályát vezeti.

Januártól kezdve azután — most már előzetes bejelentés nél
kül — sorra látogatja, a szükségnek megfelelően egyszer vagy több
ször, az iskolákat, ahol most már ő hallgatja meg és látja el tanács
csal a tanítókat.

Ilyen ideális munkakör mellett, jobb időkre való utalással, szí
vesen lemond a minden áldozatra kész tanító-felügyelő tisztelet
díjának egy részéről, ha ingyenutazása biztosítva lesz, ami nem lenne 
tényleges kiadás az állam részéről; a tervbevett tiszteletdíj-összeg 
terhére pedig alkalmazzon az állam helyetteseket, akik a leendő ki
nevezés reményében örömmel vállalják a munkát akár havi 80 P-ért 
is. Ez a megoldás minden tekintetben kielégítő, sőt 100 állástalan 
tanítót megment a bizonytalanságtól.

Még egy nyilt kérdés volna hátra, melyre sajnos, nem találok 
megnyugtató választ. Kik lehetnek majd felügyelők? Csak állami 
tanítók? Vagy végre megtörik talán a jég és megszűnik az az abnor
mális helyzet, hogy a felekezeti és községi tanítók nem voltak átm i
nősíthetek?*) Az, hogy valakinek szerencséje volt és állami tanító 
lett, az már magában foglalja a kiválóság privilégium át? A többiek 
„csak“ felekezeti és községi, tehát alsóbbrendű lények?

Befejezésül csak annyit jegyzek meg. tudom, hogy soraim sem
mit sem változtatnak a helyzeten, de lelkiismeretem m egnyugtatása 
végett kénytelen voltam közzétenni észrevételeimet. Adná a jó Is
ten, hogy a valóság sokkal kedvezőbb képet mutatna!

Még egy válasz
’apunk harmadik számában felvetett kérdésre.

Átérzem annak a kedves tanító testvéremnek helyzetét, kinek 
életét egy haszontalan lurkója kész pokollá változtatta. Nagyon rö
vid szeretnék lenni, azért először a kérdés jogi részére válaszolok.

Vegye elő kedves tanító testvérem a m. kir. vallás- és közok
tatásügyi minisztérium 1922 december 21-én kelt s „Az iskoláztatási 
kötelesség“-rö\ szóló vaskos rendeletét (ennek a füzetnek minden 
iskolában meg kell lenni) s ezen rendelet 17. lapján a 39- §. a la tt 
teljes pontossággal megtalálja, hogy mi itt a jogi teendő. Ajánlom 
ezen szakasz elolvasását többi kartársaim nak is, hogy adott esetben 
tudja mindenki, mi a teendője.

A kérdés nevelésügyi részére vonatkozólag már nem lehet ilyen 
röviden felelni.

Három kategóriáról van itt szó: A tanítóról, a renitenskedő gyer
mekről és a többi tanulóról. Kedves Testvérem! Tarts lelkíísmeret- 
vizsgálatot s; bíráld meg szigorúan saját magadat, hogy valamennyire 
is nem vagy-e oka, hogy a helyzet odáig jutott, hogy „kész pokol az 
életed“ s ha úgy találod, hogy te is okozója vagy: alázkodj meg en-

*) Felekezetiek is kinevezhetek Szerk
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nek beismerése alatt s meglásd, hogy ez a megalázkodás felemel s 
tekintélyedet gyarapítja s a tiszteletet irányodban megnöveli. A mai 
ingerlékeny, gyűlölködésre hajlam os korunkban is még mindig a 
szeretet az, mely leszereli az ellenfelet.

Ne haragudj arra  a „rakoncátlan" nebulódra. Szereteteddel úgy 
lehet, a kárhozattól mented meg. Szeresd! Ne légy irányában indula
tos. Ne legyen az a gyermek a központ az iskolában. Ha rájön arra, 
hogy kihívó magaviseletével nem tud felingerelni, ellenkezőleg, sze- 
retetet tapasztal részedről, meglásd, megváltozik s úgy lehet, ő lesz 
az összekötő kapocs ahhoz is, hogy szülői is megszégyenülve, meg- 
engesztelőd j enek.

Ha ezt teszed, akkor nem fognak lelki kárt szenvedni a többi 
tanulók sem. Míg, ha a jelenlegi helyzet folytatódik, hidd el, hogy 
tanulóid többsége a ,,hős" mellé áll s nevelői munkádnak nem lesz 
eredménye.

Ev. tanító vagy kedves testvérem. Táplálkozz az evangéliumból 
s meglásd, az Ige megmutatja nevelési munkádhoz is a legjobb utat. 
Igen-igen nagy rajtunk a felelősség! A mi személyünknek háttérbe 
kell szorulni, elsők a ránkbízott lelkek, azokért kell remegnünk, hogy 
a kísértő el ne ragadozza őket. Ehhez a munkához sok imádság is 
kell.

Szeretném megkérdezni tőled azt is, hogy imádkoztál-e azért a 
nebulóért, meg a szüleiért? Ezt tedd meg először! S ha így nem 
jutsz eredményre, akkor, de csak akkor fordulj a hivatalos útra. Itt 
is elsősorban fordulj lelkészedhez — aki bizonyosan iskolaszéki el
nök is —, vagy egy szomszéd kartárshoz, hogy intézzék el békésen 
az ügyet s csak azután lehetne legvégső fokon szó arról, amit az 
idézett törvény lehetővé tesz: a gyermek eltávolítása.

(Szeretném, ha a további fejleményekről, lapunk szerkesztője 
útján, értesítenéd e sorok íróját, szerető öreg testvéredet.)

Bánó Ádám.

Könyvismertetés.
Magyar Tranoscíus. „Régi és új egyházi énekek" címmel teljes 

fordítása jelent meg annak az 1157 énekből álló nagy gyűjtemény
nek, amely német, tót, cseh, lengyel szerzők évszázadokon át meg
őrzött és elterjedt legkedveltebb énekeit foglalja magában. Ezek
nek kisebb része még a reformáció előtti időből való s a liturgia 
szám ára is megfelelő, bőséges anyagot szolgáltat; túlnyomó része a 
reform áció lendületének és átütő erejének mindennél ékesebben 
szóló tanúbizonysága, ami főkép Luther, G erhardt, Gellert, Tra- 
novszky, Hruskovics, Csernyánszky himnuszaiban érvényesül. Gyü- 
lekezeink egyikének-m ásikának régi vágya teljesedik ezzel a vál
lalkozással, m ert így könnyen mentesül a helyi igények kielégíté
sével járó munka és költség gondjától. A könyv célja ugyanis egy
felől az, hogy a Tranoscius-gyüjteménv gazdagsága a tót nyelven 
nem beszélő h ittestvéreink számára is hozzáférhetővé legyen, más
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felöl az, hogy ezután megjelenendő bárm ely énekeskönyv szerkesz
tője szám ára forrásul szolgáljon. M agyarajkú gyülekezeteinkben te 
hát nem pótolhatja a használatos gyűjtem ényeket, a házi áhítat gya
korlására azonban ott is megfelelő eszközül lesz felhasználható, m ert 
a hozzáfűzött Kegyes Imádságok szintén mélységes m egnyilatkozá
sai a bűn terhétől szabadulni akaró és Istent kereső keresztyén lé
leknek. Szabad átdolgozásban számos darabja van közhasználat
ban ma is; ez a fodítás szöveg dolgában az eredeti gondolatm enet
hez, vers'elés dolgában a m egszokott dállamokhoz alkalm azkodik és 
minden ek’f elett a tartalm i hűség, könnyen-érthetőség és zavartalan  
énekelhetőség követelm ényeinek akar megfelelni. Az énekeket Vie- 
tórisz József dr. főigazgató, az im ákat D. Geduly Henrik püspök 
fordította magyar nyelvre. Az énekszöveg teljes m egértésében és 
helyes értelm ezésében Kellő Gusztáv lelkész, a dallamok megálla
pításában és alkalm azásában K recsák László kántor-karnagy volt 
a fordító segítségére. A 944 oldalra terjedő és ifj. Kellner Ernő 
könyvnyomdájából kikerült szép kiállítású mü erős félvászon fekete 
kötésben példányonkint 3 pengőért szerezhető meg ifj. Kellner Ernő 
könyvnyomdájában (Budapest, V., Csáky-utca 10). A szállítással 
járó csomagolási és postaköltség (példányonkint 60 fillér, több* pél
dány rendelésénél egyenkint 30 fillér) a megrendelőt terheli.

Mikola Sándor: A fizika gondolatvilága. Budapest, 1933. Szerző 
kiadása (Kókai L. bizománya). 411 old. Vászonkötésben ára: 10 P.

Kitűnő könyvet bocsátott közre Mikola Sándor, az ev. gimn. 
igazgatója és az Akadém ia levelező tagja. Akit a fizika és a csilla
gászattan legmodernebb problémái érdekelnek s a legújabb meg
oldásokkal, eredm ényekkel akar megismerkedni, nem találhat ki- 
tünőbb kalauzt e világos és m érsékelt árú könyvnél. Az I. fejezet 
szól a közvetlen tapasztalat fizikájáról, az ősember fizikai eszkö
zeiről (kalapács, tűz, fonás, kerék, szekér) s azok hatásáról a civi
lizáció kialakulására sok eredeti gondolattal, majd á tté r az emberi 
beszédre, számra, Euklidesz axiómáira, a téralakzatok, a m értan 
(Egyiptom, Babylon, Görögország, Euklidesz) kialakulására, időm é
résre, a látás eszközeire (a hatásuk a világfelfogásra; XVII. század), 
hőm érséklet m érésére, kialakulására, a gőzgépre, elektrom os jelen
ségekre (Maxwell, Faraday); fejtegeti az energia m egm aradásának 
és szétszóródásának elvét, az energetikus világfelfogást, látható s 
lá thatatlan  sugarakat, katod-, pozitiv-, Röntgen- radioaktiv suga
rak a t s a kozmikus sugárt. A II. rész behatóan fejtegeti ,,M akro- 
kozmosz fizikája“ címen az ókori kozmológiákat, a földközépi világ- 
rendszert, A risztotelész világrendszerét, a skolaszticizmus világ
szem léletet, majd á tté r a tudomány, hajózás fejlődésére, Koperni
kusz, Kepler, Galilei világrendszerére. Tárgyalja a világnézet és a 
megismerés problém áit a középkor és az újkor átm eneti időszaká
ban (tudomány és vallás szétválasztása, visszaesés a babiloni csil
lagjóslásba, mágiába; a tekintélyelv elleni harc, a m athem atika é r
tékének felismerése, Galilei, Bacon). A  kérdés ugyahis: Hogyan 
alakult át a skolaszticizmus dinamikus világfelfogássá? A további 
részek szólanak a dinamikus világfelfogásról és a m akrokozm osz
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szerkezetéről (nap s állócsillagok távolsági mérése; új bolygók; nap
rendszerek; Newton), a makrokozmosz és a m athem atika fejlődésé
ről, a m athem atikai fenomenológiáról, a világtér szerkezetéről (Bo
lyai, a nemeuklideszi geométria, Riemann) s a relativitás elm életé
ről (Einstein; a Minkowszki-világ). A III. fejezet tárgyalja a m ikro
kozmosz fizikáját, az új atom szerkezeti tanokat (Thomson, R uther
ford), felöleli a kvantum szerűleg sugárzó atomról és a kvantum m e
chanikáról szóló tanokat s a mai kozmológiákat. A IV. fejezet végre 
a fizikai megismerésről szól, így a fizikai fogalmakról, axiómákról, 
k itér az okság elvére, hipotézisekre, term észettörvények fogalmára, 
a fizikai elm életekre stb. Kiegészíti a könyvet irodalmi útm utató, 
betűrendes név- és tárgym utató és kim erítő tartalom jegyzék. Nincs 
végleges tudomány, csak fejlődő tudomány. Ezzel fejezi be szerző 
ezt a nagy filozófiai érzékkel is megírt, tartalm as munkát, amelyet 
m egszerzésre melegen ajánlhatunk. Vele ritka szép és értékes 
könyvvel gyarapodik könyvtárunk. Tállyai István.

A déli harangszó. Történeti regény. írta  V á t h János. A leg
ism ertebb újkori írói nevek egyike: Váth János. Fém jelzett érték, 
mely az irodalom történet lapjain szerepel már. Alig múlik esztendő, 
hogy új s figyelemreméltó irodalmi művet ne alkotna. Színesen és 
érdekesen fogó tollával különösen a Balaton csodás vízének és vi
dékének szépségeit festi gyögyörű rajzokban s ugyanakkor annak 
misztikus világáról is megható regéket ír. Mint balatoni író csak
nem egyedül álló jelenség. Úgy is emlegetik őt, mint a Balaton sze
relm esét. Polgári neve: H o r v á t h  János, áll. el. isk. igazgató Ba
latonalm ádin. -— Nincs ma olyan magyar író, akinek énje a Balaton 
leikével jobban összeforrott volna, mint Váth Jánosé. Csupán Eöt
vös Károlyhoz lehetne hasonlítani. Nemhiába ott született a bűbájos 
tó partján, ahol ma is tartózkodik. Költészete tulajdonképen itt öl
tö tt szárnyakat. A Balatonnak valóságos irodalm át terem tette  meg. 
Ebbéli érdem ét az Ó v á r y  Ferenc dr. felsőházi tag elnöklete alatt 
működő Balatoni Szövetség azzal honorálta, hogy regényeit és el
beszéléseit t í z  k ö t e t b e n  kiadta. M űveinek egyikét-m ásikát le
fordították német, olasz, lengyel, román és finn nyelvre. Több kö
te te  ezer és ezer példányban forog a népkönytárak révén a hazai 
ifjúság kezén. K u t a s s y János dr. nemrég egy tanulm ányban is
m erte tte  Váth János m űködését az Országos Gárdonyi Géza írod. 
Társaság ülésén. Itt említem meg, hogy a Gárdonyi Géza Irodalmi 
Társaság által a Gárdonyi Géza életrajzára h irdete tt országos pályá
zaton első díjjal az ő tanulm ányát jutalmazta a jelzett irod. társaság.

Váth Jánosról irodalmi m űködésének egyik méltatója úgy nyi
latkozott, hogy: az írás számára nem kenyérkereset, hanem belső 
kényszerűség. Mindig csak arról ír, ami a S z é p  és J ó  eszméjét 
szolgálja. És csak akkor szólal meg, amikor nagyon felgyűlt benne 
a mondanivaló. Almádi magányában, amikor hivatalos teendői en
gedik, állandóan kutat és irogat. Újabb munkája az elnyomott szé- 
kelység tragédiájával foglalkozó „Szent László népe“.

Legutóbb jelent meg vaskos kötetben a Hunyadi Jánosról szóló 
nagyobbszabású történeti regénye: ,,A déli harangszó.“ Váth Jánost
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minden írásában nagy felkészültség jellemzi. Ebben a művében is 
biztos kézzel nyúl tö rténeti tárgyához. Korfestő regénye egyik ré 
szének színhelye a Bakony-földje (Szentlászló, Csesznek, Palota), 
továbbá a Balaton-m elléke (Almádi, Keszthely). Hunyadi László 
menyasszonyával, G arai Annival itt szórakozik s itt toboroz k a to 
nákat Hunyadi János és K apisztrán János, hogy a török ellen vonul
janak N ándorfehérvárra. A török ellen viselt háború köré fonód
nak az események, am elyeknek em lékét őrzi nálunk, a pogányon 
való győzelem em lékére: „A déli harangszó.“

A mű 457 oldalon 14 részre oszlik; mindenik rész több fejezet
ből áll. Egyes részeiben idealizáltan ugyan, de alapjában korhű be
tek in tést nyújt a nándorfehérvári csata előzményeibe. A török ve
szedelem közelsége, a király kiskorúsága és a főurak széthúzása 
nehéz küzdelm et ró a főhősre: Hunyadi Jánosra.

Az író Brankovits bem utatásával kezdi a regényt, kihez Szilá
gyi Mihály és Hunyadi László Szendrő várába leánynézőbe mennek. 
Ebből szövődik a regény 457 oldalon át. Történelem  és rom antika 
egyesül a műben. Hunyadi Jánost mint buzgó vallásos em bert s 
mint a keresztyén hit lelkes harcosát m utatja be a szerző a nándor
fehérvári győzelemmel kapcsolatban. A vallásos hit általában nagy 
szerepet játszik egész folyamán a regény tárgyalásának.

Regényében felvonultatja szerző a Hunyadiak korában szereplő, 
a  történelem ből ism ert alakokat, s bem utatja azok egyikének-mási- 
kának cselszövényeit. Legtöbbet Hunyadi János, Hunyadi László és 
G arai Anni személyével foglalkozik. Hunyadi János teljes jellem
rajzát adja. Bem utatja mint jó férjet, mint szerető apát, mint gondos 
gazdát. Bem utatja mint előrelátó hadvezért, mint mindenben elöl
járó hazafit, akit ép ezért népe rajongva szeret.

Váth Jánosnak nem csak témája, de nyelve, stílusa is cseppen
te tt  magyar. Nem hagyhatom említés nélkül színes term észetfesté
sét és nyelvének érdekességét. A nélkül, hogy a regény stílusa b a 
nálissá válnék, úgy tudja visszaadni a régiség hangulatát s alakjainak 
idiómáját, hogy tökéletes illúzióban ringatja az olvasót.

Akik keresik a magyar lélek szépségeit s gyönyörködni tudnak 
a magyar nyelv választékosságában, olvassák el Váth Jánosnak m a
radandó szépségű, korfestő regényét: ,,A déli harangszó“-t. M ert 
szép és olvasni való könyv az. N. b. Kiváló írókartársunk  eme mű
vét a közoktatásügyi miniszter m egvásárolta a hazai népkönyvtárak 
számára. A regény Kalocsán, az Á rpád-könyvek sorozatában jelent 
meg. Ára 4 pengő. Benedek Vince.

D e z s ő  Lipót kir. tanfelügyelő „Magyar Hazám“ című földrajzi 
segédkönyvének II. kiadása május hó közepén jelent meg. 521 mély
nyomású művészi képpel, megyék és vidékek szerint csoportosítva. 
A  vallás- és közoktatásügyi m iniszter az elemi iskolák és közép
iskolák által elsősorban megveendő könyvek jegyzékébe sorozta. 
Az egyházi főhatóságok is ajánlották. A népművelési könyvtárak 
részére miniszterileg engedélyezve. N élkülözhetetlen segédkönvv a 
földrajz tanításánál. Ára 3 pengő 90 fillér (és a postaköltség). Meg
rendelhető a szerzőnél Szombathelyen.
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A „Dalos Tornajátékok“ című könyv II. kiadása a napokban 
hagyta el a nyomdát. B a b ó c s a y  János és T ó t h  Nándor a könyv 
írói, eredeti, a gyerm eknek való versekre, énekekre, karikás, bot, 
fakardos stb. gyakorlatokat dolgoztak fel, szívet-lelket gyönyörköd
tető  módon. Könyvük anyagot nyújt az elemi iskola mind a hat 
osztálya számára, mind a lányoknak, mind a fiúknak. H asználható
ságát bizonyítja, hogy az I. kiadás néhány hónap alatt elfogyott. A 
könyv m egrendelhető íróiknál Bátaszéken (Tolna vm.) 1'50 P-ért.

A „Búvár“ negyedik száma. Itt fekszik előttünk a magyar te r 
mészettudom ányi és technikai művelődés nagy folyóiratának áprilisi 
száma. E lragadtatással lapozgatunk benne: nem győzünk betelni 
tanulságos képeinek művészi szépségével, tudományos közlem ényei
nek izgató érdekességével. Ismét feltesszük magunkban a kérdést: 
Mit csodáljunk inkább ebben a gyönyörű magazinban, a tudom á
nyok kivirágzását-e, vagy pedig a magyar újságírás m űvészetének 
ih letett elm élyülését? R á t z Kálmán tanulm ánya a kaucsuk világ- 
gazdasági szerepéről olyan lenyűgözően érdekes, akár a legizgalma
sabb riport, L o h r  Ferenc beszámolója Lumiére plasztikus filmjéről, 
S c h e n k  Jakab  eleven cikke a gólyák vándorlásáról, G e i g e r  
Ernő tudományos csevegése a szexuálhormonokról, N a g y Amadé 
útleírása a Spitzbergák jégvilágából; mindmegannyi rem eke a tudo
mányos újságírásnak. De nézzük csak L a m b r e c h t  Kálmán no
vellának is beillő tudományos em lékezését Forel Ágostonra és W as- 
mann jezsuita atyára, a két hangyabuvárra, avagy olvassuk e l N e u -  
g e b  a u  e r  Tibor, M o l n á r  Antal, báró F e j é r v á r y  Gézáné, 
V ö r ö s  László, S c h m i d t  Eligius és mások cikkeit, hálásan gon
dolunk valam ennyiükre, akiknek mindezt a m aradandó értékű ol
vasm ányt köszönhetjük. A „B úvár“ negyedik számánál szebbet, 
többet, jobbat aligha nyújthat magyar folyóirat!

„Körutazás a tavaszba“, ezt a címet lehetne adni a „Tükör“ 
májusi számának, amely szebbnél-szebb képeiben, szellemes, ta rta l
mas cikkeiben valósággal körutazásra viszi olvasóit, elvezeti S tresa 
szigetére, hogy -—■ ne a világhatalm ak konferenciáját, hanem magá
nak a szigetnek költői szépségeit tárja fel, elvezeti Londonba, az 
angol király jubileumára s itt a politikai és társadalm i élet rom an
tikus külsőségeit m utatja meg, elvezeti a távoli Indiába, hogy meg
ism ertessen annak filmiparával; persze nem feledkezik meg a m a
gyar életről sem, Pestről, amelynek májusi hangulatát foglalja szel
lemesen költői sorokba. B a k t a y  Ervin, L a c z k ó Géza, S z i t - 
n y a i Zoltán, T ö r ö k  Sándor gondoskodik az olvasó m ulattatásá- 
ról. S z e p e s Béla színes cikke a sportoló hölgyekről, K e r t é s z  
R óbert riportja a parlam entnek kulisszamögötti életéről, S í k Sán
dor, M a r c o n n a y  Tibor, D u t k a Ákos versei, és még számos 
érdekes cikk, elbeszélés, humoreszk gazdagítja ezt a számot, amely 
term észetesen kedvelt rovataiban most is beszámol a színház és a 
film eseményeiről, a női divatról s közli „A jelen század regénye“ 
című nagy pályázatának eredm ényét és díjazottjait. A magyar könyv
kiadás ezzel a számmal bebizonyítja, hogy tartalom ban, képekben, 
művészi kiállításban versenyezni tud a külföld legjelentősebb m a
gazinjaival.
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Nyílt levél
Dr. Tasnádi-Nagy András kultuszminiszteri állam titkár úr 

Öméltóságához.

Méltóságos Állam titkár Úr!
Hódolatteljes tisztelettel és nagyrabecsülő magyar testvéri sze

retettel üdvözlöm nagynevű elődje: Dr. Pesthy1 Pál őexcellenciája 
állam itkári székében!

Úgy érzem, hogy ezen üdvözletemhez szívvel-lélekkel csatlako
zik minden magyar tanító testvérem, de különösen azok a nem állami 
tanítók, akik hozzám hasonlóan természetbeni járandóságokat él
veznek és egyszerűen értékegységes tanítóknak neveztetnek.

őszinte szívvel merem biztosítani Méltóságodat, hogy mi teljes 
tehetséggel, szívós elhatározással, odaadó hűséggel fogjuk támogatni 
minden nemes elhatározásában, mellyel a magyar kultúrán keresztül 
munkálni óhajtja e szegény porbasujtott magyar honnak szebb, bol
dogabb jövendőjét!

Ezzel szemben mi csak egyet kérünk: megértést és igazságos 
törvényes elbánást minden magyar tisztviselő társunkhoz hasonlóan.

Mi értékegységes tanítók Méltóságodtól sokat, nagyon sokat 
várunk!

Várjuk azt, hogy megértse és megérezze szívünknek minden ed
digi fájdalmát. Hogy segítő jobbot nyújtson nehéz, igazságtalan hely
zetünkben. Hogy védőszárnyai alá fogadjon, ha létünkről van szó. 
Hogy mindenkoron hűséges tolmácsa legyen jogos és igazságos tö
rekvéseinknek. Hogy tanítói lelkülettel informálja jóságos lelkű mi
niszterünket azokban a kérdésekben, melyek tanítói sorsunkat érin
tik. Hogy semmi félreértés, semmi homály ne lehessen tanító és m a
gas hatóság között.

Röviden azt így is mondhatnám: azt várjuk, hogy Méltóságod 
szívben, lélekben magyar néptanító legyen úgy, mint pl. vitéz jákfai 
Gömbös Gyula miniszterelnök létére is magyar katonatiszt és hűsé
ges baj társ!

Mindehhez pedig talán elsősorban az szükséges, hogy mi érde
kelt tanítók is nyílt magyar őszinteséggel megmondjuk itt a magyar 
társadalom  színe előtt évek óta tartó  mélységes fájdalmunkat!

Méltóságod is tudja, hogy a nem állami tanítóságnak igen tekin
télyes része az iskolafenntartó egyházaktól különféle természetbeni 
járandóságokat élvez földben, terményekben, munkaszolgálmányok- 
ban stb. Ezek 1922-ben búzára lettek átértékelve és így minden ta 
nítói állomás egy bizonyos mennyiségű métermázsa búzával, illetve 
értékegységgel egyenlő. A fizetéskíegészítő államsegély m egállapítá
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sánál pedig 1931 óta egy métermázsa búza, illetve értékegység 21 
pengőben van megállapítva.

Miután az érdekelt tanítóság legnagyobb része ezen term észet
beni javadalm át kb. augusztus—szeptember között évi egy összeg
ben, de utólagosan kapja, nagyon természetes, hogy megélhetése vé
gett kénytelen mindent ugyanakkor rögtön piacra is adni, amikor 
pedig tudvalévőén a term ényárak a legalacsonyabbak. Az ősszel is 
a befuvarozás költségeivel egyetemben csak 13—14 pengőt sikerült 
elérnünk s így a 21 pengős értékegységgel szemben átlagosan any- 
nyiszor 7 pengős volt egy-egy tanító vesztesége, ahány métermázsa 
búzára van a helyi javadalma felértékelve.

Ha az így felbecsült járandóságot kb. 142.000 métermázsa bú
zára, illetve értékegységre tesszük és a veszteséget á 7 pengővel szá
mítjuk, akkor az érdekelt nem állami tanítóság az elmúlt évben kerek 
egy millió pengővel károsult. Ez átlagosan állásonként kb. 250 pengő, 
de van olyan tanító is, aki közel 1000 pengőt veszített, mert java
dalma a 100 értékegységet jóval felülmúlja. A különben is szerény 
javadalmú tanító háztartásában az évi 250—500 pengő igen nagy 
összeget jelent.

Évek óta szorgalmazzuk e jogtalanságnak megszüntetését, de so
vány biztatásnál egyebet nem kaptunk.

Kénytelenek vagyunk azonban egyrészt a magunk igazának a 
védelm ére, m ásrészt pedig úgy Méltóságod, mint legilletékesebb 
magyar főhatóságunk, a magyar közvélemény helyes, a valóságnak 
megfelelő inform álására a több ízben elhangzott érvekkel szemben 
a következőket megjegyezni:

a) ,,Volt idő, amikor az értékegységes tanítóság jól j á r t . . 
Igen, jól jártunk annyiban, hogy a háború alatt a magunk kenyerét 
ehettük. De egyébként minden deka terményünket maximális áron 
pontosabban elrekvirálták, mint a gazdáknak, mert a mi terményünk 
pontosan számbavehető volt. A háború után pedig hónaponként é r
tékelték a helyi javadalm at aszerint, amint az árak emelkedtek.

b) ,,A tanítói földek olyan méltányosan vannak becsülve, hogy 
ottan kárpótlást találhatnak.“

Erre nézve tisztelettel megjegyzem a következőket:
1. Igen sok tanítónak egy négyszögölnyi földje nincsen, tehát 

ilyen úton kárpótlást nem találhat.
2. A legtöbbnek elenyészően csekély a földjavadalma, hogy az 

e réven esetleg szóba jöhető plusz nem állhat arányban a többi já
randóság túlbecsülése által előálló veszteséggel.

3. A tanítói földek is, mint általában minden közföld, évtizedek 
óta kiuzsorázott, terméketlen tarackmezők, melyeknek intenzív ki
használásához megfelelő utánjárás és tőkebefektetés szükséges,

A mai modern tanítói ískolánbelüli és iskolánkívüli tevékenység 
az utánjárást és gondozást lehetetlenné teszi. A befektetéshez szük
séges tőkét pedig a legritkább tanítócsaládnál találhatjuk annak sze
génysége miatt.

4. Aki gazdálkodik, viseli a gazdálkodással járó rizikót és kény
telen az elmúlt esztendők tanúbizonysága szerint elviselni az időjá
rás szeszélyeivel, az állattartás veszélyeivel, a cselédtartás sokféle
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anyagi áldozataival járó teljes eredménytelenséget és ráfizetést is*
5. Lehetnek itt-ott szerencsés körülmények között gazdálkodó 

tanítók, akik valamiféle úton-módon némi pluszt szereznek az é r
tékegységen felül. Ezek a tanítók azonban ezért a bizonyos pluszért 
bőségesen megdolgoznak feleségeikkel, gyermekeikkel és minden 
családtagjukkal azáltal, hogy igába fogják magukat kora reggeltől 
késő napestig mint bármelyik falusi napszámoscsalád, lemondva min
denről, ami kultúrember számára feltétlenül szükséges és elenged
hetetlen kellék.

Kérdem tehát, méltó volna a magyar államhoz, hogy elvámolná 
a külön munkával, gonddal és rizikóval kiizzadt esetleges pluszt a 
magyar nemzet napszámosától: a tanítótól azért, hogy a maga ház
tartását ezzel könnyebben rendbe tehesse?

c) „Az értékegységnek a leszállítása a tényleges vidéki átlag
árakhoz mérten az államnak kb. 1 millió pengőbe kerülne. Ezt az 
állam háztartás mai helyzete nem bírja el.“

Erre nézve legyen szabad illő tisztelettel a következőket meg
jegyeznem.

Szentesített magyar törvény állapítja meg azt, hogy magyar 
tanító és tanító között semmiféle javadalmi különbség nem lehet. 
Ha pedig ma még a magyar korm ány biztosítani tudta minden m a
gyar tisztviselőnek, közte a tanítóknak a törvényes javadalm át is 
hiánytalanul, akkor bizonyára meg lehet találni arra  is a fedezetet, 
kell, hogy meg lehessen találni, hogy az értékegységes tanítóság is 
m egkaphassa törvényben biztosított javadalmát, annál is inkább, 
m ert ez a tanítóság 1923 óta ingyen végzi a külön végzettséget és 
külön állandó lekötöttséget jelentő kántori m unkákat is. L ehetetlen 
és vérlázító igazságtalanságnak kell mondanunk azt, hogy ráfogják 
egy értékegységes tanítónak a helyi javadalm ára: a te fizetésed, amit 
a gyülekezettől kapsz, 1512 pengő, holott ezért a piaci búzaárak 
m ellett csak 1000 pengőt kap a valóságban!

M éltóságos Á llam titkár Úr!
1923-ban a magyar állam háztartásnak hiánya volt, m ert akkor 

m ár kezdtük felépíteni a magyar népiskolákat az Alföldön. A kkor 
a gyülekezetek által adott kántori javadalm unkat az állam tan ító i
nak minősítette, elvette és így azóta teljesen ingyen végzünk min
denféle kántori funkciót, amit pl. állami tanítóbajtársaink csak meg
felelő díjazás m ellett kötelesek elvállalni. Esőben, hóban, sárban, 
fertőző, járványos időkben járunk tem etni minden kántori díj nélkül, 
avagy olyan lehetetlen fillérnyi stólák m ellett, hogy szívesebben 
megötszöröznénk, ha nem kellene menni. És nem szólunk egy zok
szót sem, m ert állítólag az állam háztartás egyensúlya ezt így köve
telte annak idején „ideiglenesen“.

De hogy ezért a kétszeres, sőt akárhányszor háromszoros mun
kánkért még a törvényben biztosított egyszeres javadalm at se kap 
juk ebbe bele nem nyugodhatunk, m ert ezt égbekiáltó igazságtalan
ságnak kell minősítenünk.

A mi egyedüli bizodalmunk a magyar közvélem ény és most
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M éltóságodnak eddig több ízben tapasztalt megértő, nemes, szíves 
igazságérzése és velünk szemben tanúsítandó atyai jóindulata!

Ha M éltóságod bele tudja m agát élni a mi helyzetünkbe, akkor 
bizonyára bölcs megértéssel és jóindulattal meg fogja találni a Kul
tuszm iniszter és Pénzügyminiszter Úr őexcellenciájánál azt a módot, 
hogy a mostani költségvetés keretében  ennek a szomorú állapotnak 
véget vessen.

Ism ételten köszöntöm M éltóságodat nemcsak mint a kultusz
minisztérium új állam titkárát, hanem mint az új országgyűlésnek 
egyik sokrahivatott képviselőjét is. A jó Isten áldása kísérje az igaz
ságnak és m egértésnek jobb útjain.

H ódolatteljesen M éltóságodnak alázatos tisztelője 
M a j o s ,  1935. május hó 1-én.

Gríeszhaber Endre Henrik igazgató, 
a Dunántúli Evang. Egyházkerületi Tanítóegyesület elnöke.

A IX. Egyetemes Tanítógyűlés elé terjesztett 
határozati javaslatok.

E javaslatok közül E k a m p Nándor szfőv. szakfelügyelő-igaz
gató a következő határozati javaslatot terjesztette  a gyűlés elé:

1. A IX. Egyetemes Tanítógyülés, áthatva azoktól a nagy nem
zetnevelési céloktól, amelyek elérése nélkül kultúrfölényünk fenn 
nem tartható , kéri a nyolcosztályos népiskola általános megszer
vezését annak a törvényjavaslatnak a szellemében, amelyet gróf 
Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter 1929. év ja
nuár 15én — a Kormányzó Úr őfőméltósága 1928. év június 28-án 
kelt legfelsőbb kézirata alapján — hozott nyilvánosságra.

Ennek megfelelően kérjük:
a) A tanköteles korhatár megfelelő kiterjesztését.
b) Az ifjúságvédelmi szervezetek intézményes kiépítését, to 

vábbá ezekben a szervezetekben a munkanélküli ifjúság hasznos és 
tervszerű foglalkoztatását.

c) Kérjük a nyolcosztályos népiskolai végzettséggel kapcsolat
ban egy megfelelő minősítési törvény alkotását.

2. A IX. Egyetemes Tanítógyülés kéri a középiskolai érettségi 
bizonyítványra felépített főiskolai jellegő tanítóképzés haladéktalan 
bevezetését.

3. Kívánja a tanítóság a szakszerű iskolai felügyelet kiépítését, 
a népnevelés és oktatás irányítására a szakfelügyelet megszerve
zését.

Népiskolai szakfelügyelő csak az a tanító lehessen, akinek leg
alább 15—20 éves kiváló tanítói működése van.

A szakfelügyelők megfelelő szolgálati idő után jussanak be a 
VI. fizetési osztályba.

A szakfelügyelő jogkörét úgy állapítsák meg, hogy az terjedjen 
ki az iskola személyi, anyagi és dologi ügyeinek intézésére is.
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Az elemi iskolai igazgatói állások megszervezendők és azok 
kinevezés útján töltendők be. A kinevezett igazgató jogviszonya — 
a népiskolai szakfelügyelői állások szervezésével kapcsolatban — 
szabályoztassék.

Az iskolaszékek és gondnokságok m egszüntetendők, helyükbe 
művelődési bizottságok szervezendők, amelyek a szülők és az is
kola között a kapcsolatot fenntartják.

4. A népnevelés érdekében kéri a IX. Egyetemes Tanítógyűlés, 
hogy a népiskolák vezetői közül egy vagy több hivatalból tagja le
gyen a községi (városi) képviselőtestületnek.

Kérjük, hogy Budapest székesfőváros törvényhatóságának a 
Budapesti Tanítóegyesület elnöke éppen úgy hivatalból tagja legyen, 
mint ahogy az 1929. évi XXX. t.-c, alapján az Általános Vármegyei 
Tanítóegyesület elnöke tagja a vármegyei törvényhatóságnak.

5. A IX. Egyetemes Tanítógyűlés hangoztatja, hogy a kisded
óvóintézetek nemcsak gyermekvédelmi szervek, hánem n épok tatá
sunk kiegészítő részét alkotó intézmény. Kérjük tehát az óvodai 
nevelés és oktatás irányítására a 15—20 éves kiváló óvónői műkö
déssel rendelkezők közül óvodai szakfelügyelők kinevezését, ak ik 
nek jogköre a népiskolai szakfelügyelők jogviszonyaival egyenlő 
módon legyen megállapítva.

A második határozati javaslatot S u g á r  Béla pestszenterzsé- 
beti igazgató-tanító terjesztette  elő, amely a következő:

1. A IX. Egyetemes Tanítógyűlés nemzeti fennm aradásunk és 
érvényesülésünk legfőbb zálogát abban látja, ha M agyarországot a 
művelődés elsőrendű forrásterületévé fejlesztjük.

2. E nagy célkitűzés sürgetően követeli a népoktatás magas 
színvonalú fejlesztését, m ert ez biztosítja a magyarság állam alkotó 
és kulturális képességeinek teljes kibontakozását.

3. Szem előtt tartva  kedvezőtlen földrajzi és népfajközi hely
zetünket, a nemzeti újjászületés előfeltételének a magyarság szám
beli erejének gyarapítását, valamint a közösségi szellem ápolását és 
a gyorsabb ütemű élettevékenységet tekintjük.

4. A magyar tanítóság a jövőben mindent elkövet, hogy meg
győzze a társadalm at a korszerű nem zetnevelés sorsdöntő jelentő
ségéről s ennek érdekében hivatási területén  kívül, az önkorm ány
zati szervekben, a társadalm i egyesületekben, a sajtóban is fokozott 
tevékenységet fog kifejteni.

5. A IX. Egyetemes Tanítógyűlés m aradék nélkül magáévá teszi 
mindazon törekvéseket, amelyek a nem zeti egység kulturális és ak a 
ra ti m egvalósítását célozzák s a nem zeti egység eszméjét a nemzet- 
nevelés egész m unkaterületén a legfőbb vezérelvnek tekinti.

Végül O r m ó s  Lajos, az Országos Református Tanítóegyesület 
elnöke a következő határozati javaslatot terjesztette  elő:

1. A népoktatásügy zavartalan biztosítása érdekében minden 
adófizető polgárt egyformán érintő kultúradó kivetése szükséges, 
amely aídónem a népoktatásügy költségeinek arányos elosztását 
jelenti.

2. A magyar tanítóság javadalom tek in tetében  egyenlő elbá
násban részesítendő a hasonló képzettségű állami, vármegyei, városi
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közígazgatósági tisztviselőkkel. A mai kor viszonyainak megfelelő 
lakáson kívül minden term észetbeni szolgáltatás megszüntetendő. 
Javadalm át minden magyar tanító készpénzben, teljes egészében 
közpénztárból kapja.

Bár az értékegységrendszer eltörlését kívánja az egyetemes 
gyűlés, addig is, míg az bekövetkezik, az értékegységnek újbóli sza
bályozása s egyenértékének a valóságos áraknak megfelelő meg
állapítása elengedhetetlen követelmény.

3. A helyettes és kisegítő szolgálat úgy az óvónőknél, mint a 
tanítóknál megszüntetendő. A jogilag megürült állások csak segéd
óvónőkkel és tanítókkal tölthetők be. Két évi segédszolgálat után 
minden óvónő és tanító rendes óvónőnek, illetve rendes tanítónak 
nevezendő ki. Az eddigi helyettes, kisegítő vagy segéd-óvónői és 
tanítói szolgálatból a két évnél több szolgálati idő rendes óvónői, 
illetve rendes tanítói szolgálatnak minősítendő.

4. A VII. fizetési osztályba az 1925. évi 700. M. E. rendelet 
19. §-a alapján a szolgálati idő sorrendjében minden illetékes tanító 
kinevezendő.

5. Minden magyar tanító ugyanolyan feltételek m ellett részesí
tendő m indazokban a {kedvezményekben, am elyekben az állami, 
illetve köztisztviselők részesülnek. (Arcképes igazolvány, hadi pó t
díj, betegsegélyezés, gyermekágyi segély, tisztviselő-kölcsön, fizetési 
előleg stb.)

6. K ántortanítói állásoknál a tanítói javadalom külön díjlevél
ben biztosítandó. Külön kántori díjlevél veendő fel s a kántori ja
vadalom külön szolgáltatandó ki.

7. A tanyai tanítók a kulturális nehézségekre és nehezebb sor
sukra való tek in tettel tanyai szolgálatuk alatt működési pótlékban 
részesítendők. A kétholdas kertte rü le t a mezőgazdasági oktatás 
m egkönnyítésére a régi iskoláknál is biztosítandó. A  középiskolá
val bíró helyekre való áthelyezéseknél a tanyai tanítók 10 évi szol
gálat után előnyben részesítendők.

8. Az óvónők előtt a VIII. fizetési osztály megnyitandó.
9. Azoknak a tanítóknak harctéri szolgálata, akik a világháború 

a la tt katonai szolgálatra vonultak be s e m iatt állást nem vállalhat
tak, úgy az előlépésnél, mint a nyugdíjigény m egállapításánál figye
lembe veendő.

10. A tanítói és óvónői kinevezéseknél a tanító-, illetve óvó
nőgyerm ekek előnyben részesítendők.

11. Az igazgatók nyugdíjba beszámítandó fizetést élvezzenek, 
illetve magasabb fizetési osztályba neveztessenek ki.

12. A tanító házaspároknál a feleségtől elvont lakásbér teljes 
egészében visszaállítandó.

13. A községek lakbérosztályba sorozása újra állapítandó meg.
A beterjesztett határozati javaslatokhoz hozzászólottak: P a 

t a  c s y Dénes nyug. állam titkár, országgyűlési képviselő, aki han
goztatta, hogy szerinte a népoktatásügy a legelső, ami a nemzet 
fejlődéséhez szükséges, és hogy nem az adja meg egy nem zet ku ltu
rális értékét, hogy hány kiváló tudósa van, hanem az, hogy milyen 
színvonalon van annak a nem zetnek a tömegkultúrája, amit viszont
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a tanítók adnak. Azután hozzászólottak Bodócs Etelka, Schw artz 
Győző, Tóth Dezső, Joó Imre, Pulay György, Kiss József, Nagy 
Károly, Bernáth István dr., Nagykárolyi János és Jakab  Imre, ak ik 
nek a felszólalásai után a gyűlés az előadók javaslatait csekély k i
egészítéssel elfogadta, mire a gyűlés az elnök zárószavaival és a 
Szózat eléneklésével véget ért.

Egyesületünk választmányi ülése az Egyet. Tanítógyűlés előtti 
napon letárgyalta az elnök előterjesztéseit. A fontosabb egyesületi 
események, ügyek során örömmel vette tudomásul a választm ány az 
„Evangélikus N épiskola“ átvéte lé t egyesületünk tulajdonába. H e
lyesléssel fogadta a szerkesztő bejelentéseit az eddigi teendők el
nöki elintézéséről s a pénztáros tájékozta tását a kiadói ügyek le
bonyolításáról. A szerkesztőnek G aran János, a kiadói teendőket 
végző Kiszely János pénztárosnak pedig Gaál Sándor igazgató
tanítók indítványára köszönetét szavazott a választm ány a lap ügyé
ben felmerült sok fáradságos munka elvégzéséért. Karsai István elő
terjesztésében az üdülőház villanyvilágítási berendezésének elké
szültéről értesült a választm ány s elhatározta, hogy az ezzel kap 
csolatban előállott festési m unkálatokat elvégezteti, sőt az ajtók és 
ablakok m ázolását is tervbe vette  s attól te tte  függővé, hogy e kö lt
ségek fedezésére a F ranklin-Társulattól tankönyvszázalékunk te r 
hére 500 P előleg kérése sikerrel jár-e. M egállapította ezután az 
üdülőházi intézőbizottság az ellátási díjakat, a gondnok ellenőrzését 
végző bizottsági tagok beosztását. Örömmel vette  tudomásul az in
tézőbizottság, hogy az orsz. egyesület elnökének fellebbezésére a 
veszprémi kerületi pénztár törölt 202 pengő OTB-járulékot s az ál
lamhoz kérvényt terjesztett fel a tatarozási adókedvezm ény elnye
rése végett.

A zsinat bizottságai állandóan dolgoznak. M egtarto tta ülését a 
tanügyi bizottság és letárgyalta az egyházi törvény tanügyi részét. 
Legközelebb pedig a törvénykezési bizottság ta rt ülést s letárgyalja 
az egyházi törvénykezésről szóló részt. Egyesületünk elnöke a tan 
ügyi bizottságban, mint jegyző működött közre.

Tájékoztató
az evangélikus tanítók révfülöpi üdülőházáról.

Költői lelkek ecsetelték  m ár lélekemelő m egnyilatkozásokban 
azt az elképzelést: hogyan kele tkezett a Balaton, Isten m egterem 
te tte  ezt a világot: a közepébe helyezte szép M agyarországot s 
amint e rem ekm űvében gyönyörködött, örömkönny csordult ki sze
méből s ebből lett a Balaton tava.

Tanítói karunknak két kiem elkedő alakja: a klasszikus lelkű 
Krug Lajos és aranyszívű Uhrin Károly m egkeresték ez örömköny- 
nyek foglalatában a legértékesebb helyet, azt a gyöngyszemet, 
amelynek neve is „Balaton Gyöngye“ volt.
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A tanítói közösség két ideális lelkű élharcosa megszerezte az 
evangélikus tanítóság részére Révfülöp egyik legjelentékenyebb épü
letét: a Balaton Gyöngyét. Azóta e teljesen megújított épület re 
mek parkbejára tán  ez a fölírás hirdeti a nemes célokért hevülő lel
kek  k itartásának  és áldozatkészségének nemes gyümölcsét: „Evan
gélikus Tanítók Üdülőháza“. Vajha teljesülne az alapítók álma, vajha 
meghozná a tanítói idegőrlő m unkában ez az intézmény a nyári pi
henés m ellett a lélek felfrissülését, az egyetértésben és együttérzés
ben rejlő azt az eszmeközösséget, amely Isten és ember, egyház és 
haza szolgálatában dicsőül meg!

Révfülöp, amint a neve is mutatja, a Fülöphegy aljában, közvet
len a Balaton partján, a rév, azaz a hajóállomás mellett fekszik, a 
Balatonfüred—Tapolca vasútvonalon. Postahivatal üdülőházunkkal 
szemben van. Két nagyobb üzlete is szemben van parkunkkal, csak 
a közvetlen egymás m ellett haladó vasút és műút választja el azo
kat. Nyáron át óránkénti vonatjáratok élénkítik a forgalmat kele t
nyugati irányban. Pezsdülő élet központjában áll üdülőházunk!

Az üdülőház egy 1200 négyszögöles, parkosíto tt kert közepén 
áll, az olajozott Balaton-körüli müút derékszögű hajlásában. Túris
táknak  is könnyen megközelíthető. Zajos város vagy falu nincs a 
közelében. Kővágóőrs 3 km-nyire, Tapolca és Balatonfüred egy
aránt 26—26 km-nyire esik Révfülöptől. Az erdős, szőlőhegyekkel 
boríto tt em elkedések 300 m-nyire húzódnak fel a partról s e magas
ságból remek kilátás nyílik a term észet valóban csodálatos szépsé
gére: a Balatonra. A szétszórtan álló villák, pincék a zöld keretből 
kimosolyogva valóban megkapó környezetet képeznek. Különösen 
elgyönyörködteti a szívet, lelket ez a látvány, ha a síma víz tük ré
ről: csónakból szemléli az ember, vagy a part felé közeledő hajóról 
tekint bele e panorám ába.

Egészséges, ideális hely Révfülöp, de ha valakinek mégis orvosi 
segélyre van szüksége, a fürdőtelep kultúrházának orvosi szobájá
ban naponként van orvosi rendelés.

Bár Révfülöp nem kimondott fürdőhely, csak üdülőtelep s így 
sokkal egyszerűbb itt az élet, mint általában a fürdőhelyeken, mégis 
a legszerencsésebb fekvése nagyon sok term észeti előnyt egyesítve 
magában, versenyképes a leglátogatottabb és előkelő fürdőhelyek
kel szemben is. M ár 100—200 m éternyire a parttó l úszásra alkal
mas mély vizet talál a fürdőző, nem kell sok száz m éternyire bele
gázolni a vízbe a felnőtt közönségnek. A talaj homokos, kő- és sá r
mentes. Révfülöpről könnyen lehet kisebb-nagyobb kirándulásokat 
tenni a vidékre. Gyalog kirándulásokra megfelel a fülöpi hegy több 
kimagasló pontja, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Balatonra; az 
ecséri rom, a pálkövi forrás, melynek vasas, szénsavas vize nagyon 
üdítő; K ékkút ugyancsak híres ásványvízéről; Szepezd erdős, regé
nyes vidéke is szép kiránduló hely. Itt is, magában Révfülöp tele
pében is több templomrom és várrom beszél a régi magyar dicső
ségről. Vonaton kirándulhatunk Badacsonyba a Kisfaludy-pincéhez, 
amelynek közelében Szegedy Róza emléke foglalkoztat bennünket. 
Balatonfüred, Tihany, Keszthely, Hévíz is könnyen elérhetők, épp
úgy Tapolca, amelynek nevezetes barlangja.
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Nyáron a rendes hajójáratokon kívül sétahajók, kirándulóhajók 
közlekednek hetenként többször is és így könnyen eljutunk a túlsó 
partra, hogy gyönyörködjünk Balatonboglár, Balatonlelle, Balaton- 
szemes, Fonyód s főleg a világfürdői hírnévre em elkedő Balaton- 
földvár szépségeiben.

Üdülőnkben 16 vendégszoba van kényelm esen berendezve, 
szükség esetén 60 férőhellyel. A szobák különféle nagyságúak. 2—3, 
sőt több személy s egész családok részére is szolgálhatnak szállásul. 
Van azután egy női és egy férfi közös szoba, am elyekben m érsékel
tebb a szállás díja is.

Külön szépsége házunknak hatalm as verandánk, amelyről a leg
forgalmasabb központra szabad kilátás nyílik. T eríte tt asztalaink 
mellől a napi négyszeri bőséges étkezésben részesülve nyugodtan 
szemlélhetjük a révfülöpi élet változatosságát, az üdülő vendégek 
tarka  tömegének hullámzását. Az ellátás a következő: reggelire 
kávé, tej, egy-egy péksütemény, vagy tejeskalács. Ebéd: leves sült
hús főzelékkel, sült vagy főtt tészta, 2 db. kenyér. Vacsora: sülthús 
körítéssel vagy főzelékkel s 2 db kenyérrel. Uzsonna az, ami a reg
geli. Az ételek adagolva, de k ívánatra közösen is tá la lta tnak  (csa
ládoknál, ismerősöknél).

A választm ány határozata  szerint az á rakat a szezon elején ál
lapítja meg az intézőbizottság. Rem élhetőleg érvényben m aradnak 
a multévi árak. A múlt évben az egyesület tagja szobáért, é tkezés
ért, fürdésért, szóval teljes ellátásért naponként 3 pengő 80 fillért 
fizetett, amihez még öt százalék személyzeti pótdíj járult, nemtag 
4 pengő 70 fillért fizetett ugyancsak öt százalék borravalóm egváltásí 
díj hozzászámításával. Ez évben ez összeghez szobánként és napon
ként 10 fillér villanyvilágítási váltság jár.

Ugyanis, ami hiányossága eddig Révfülöpnek volt: a villanyvi
lágítás hiánya, most az is megszűnik, m ert be van vezetve a villany- 
világítás házunkba s határozott Ígéret van arra, hogy a nyári idő
szakra a villanyvilágítási áram ot bekapcsolják. így a szobákban is 
az eddigi gyertyavilágítás helyett kényelmes villanyfény áll a kö
zönség rendelkezésére.

Ez évi nyári szezonunkra a szobák átfestve fehérre s teljesen 
kitakarítva, ragyogó tisztaságban várják a vendégeket. Bár nagy 
költségek nehezedtek ránk az idén a világítási hálózat bevezetése 
m iatt, mégis árainkat úgy állapítottuk meg, hogy azok olcsóbbak a 
többi penziók árainál, különösen, ha tek in tetbe vesszük a figyelmes, 
előzékeny kiszolgálást, a rendet, tisztaságot, valam int azt a körül
ményt, hogy, mint altru ista intézménynél, szolid, harmonikus, csa
ládias élet és házirend uralkodik s országos egyesületünknek állan
dóan egy intézőbizottsági tagja őrzi ellen az intézm ény vezetését s 
az esetleges panaszokban eljár s orvoslást nyújt.

Meg kell még jegyeznünk, hogy mindegyik szobánkhoz külön 
fürdőkabinunk van. A  felvételre való jelentkezés alkalm ával h a tá
rozottan megnevezendő az időtartam , annak kezdete és vége, hogy 
a szoba biztosítható legyen. A szobát 5 P előleg beküldésével előre 
le lehet a m eghatározott időtartam ra kötni.

Tízévesnél fiatalabb családtagra nézve a szoba és ellátás díjára



188

nézve külön kedvezm ényes megállapodás köthető a gondnoknővel; 
így egy család ottnyaralása könnyebben megoldható. G yerm ekek
nek különösen ideális üdülőházunk s annak játszásra alkalmas 
parkja. M indenre közelebbi felvilágosítást Ziermann Lajos ev. ig.- 
tanító Kővágóőrs, intézőbizottsági tag, vagy az Ev. Tanítók Üdülő
házának gondnoknője: Schwézner Lászlóné ad Révfülöpön.

S zeretettel kérem  országos tanítóegyesületünk minden tagját, 
minden kartá rsunkat arra, hogy látogasson el üdülőházunkba e nyá
ron hosszabb-rövidebb időre. Ismerje meg ez intézm ényünket s tu 
dom, hogy meg is szereti. Hiszen szerény intézményünk, amelyet 
féltő gonddal s nagy küzdelemmel tartunk  fenn, mégis csak a ta 
nítói közösség alkotása, értéke s akkor felel meg igazán hivatásá
nak, ha evangélikus tanítók találnak benne évről-évre új m unkaerőt, 
életkedvet, s általa nyerik el egészségük m egerősödését és új mun
kaévre serkentő felfrissülést. Karsaí István,

üdülőházi intézőbizottsági elnök.
*

Meghívó. A Csanád—Csongrádi Ág. H. Ev. Egyházmegyei T a
nítótestület, 1935. évi június hó 4-én Csanádalbertiben, d. e. 9 órai 
kezdettel rendes évi közgyűlést tart, melyre a Tanítóegyesület tag
jait és a népoktatásügy iránt érdeklődőket tisztelettel meghívom. A 
gyűlés előtt 8 órakor istentisztelet lesz úrvacsora kiosztással. U tána 
a hősök szobrának megkoszorúzása. — Stempel Antal, egyes, elnök.

*  . .......  N
1 KANTORI ROVAT [

Rovatvezető: H a m a r  G y u l a  soproni ev. tanítóképző int. igazgató.

Felhívás.
Kedves Kartársak!

A két év előtti országos közgyűlésen m egalakult Kántori Szak
osztály célkitűzései lassankint megvalósulnak. Lépésről-lépésre iz
mosodik ez a szervünk. Szerény kezdettel indultunk a Kántori 
Rovat megnyitásával. Most már állandó, minden igénynek megfelelő 
kottam ellékletek  örvendeztetik meg havonta a kántorságot, prelú
dium- és többszólamú énekgyűjtemény került asztalunkra, a körzeti 
konferenciákon Püspök urunk helyt adott az egyházi énekügy is
m ertetésére. Végre ezen eredm ények koronája gyanánt tanfolyam 
is nyílik a nyáron Sopronban. Eléggé meg nem hálálhatjuk minda
zoknak, akik lehetővé teszik a tanfolyam létesítését, s talán elte
kintve attól, hogy a részvevők számára a tanfolyam óriási gyarapo
dást, szaktudásuk kifejlődését, zenei látókörük bővülését, gyakorlati 
készségük kifejlődését jelenti majd, mondom, a minél nagyobb szám
ban való jelentkezéssel tudjuk megbecsülésünknek jelét szolgáltatni.
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Az áldozat, amit anyagiakban jelent a részvétel, oly csekély, hogy 
az kifogásúl fel sem említhető.

Szeretettel kérek  minden K artársat, jelentkezzék mielőbb. Mu
tassuk meg, hogy nemcsak fizetésünk javításáért tudunk harcolni és 
áldozatokat hozni, hanem azért a drága kincsünkért is, amit Isten 
után nagy Reform átorunk örökségképpen bízott ránk. A viszont
látásra  Sopronban! Kertaí János.

*

Egyházi énekügyünk nyílt kérdései.
(Vége.)

,,Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ (Mb. 18, erste Melodie), „Jer, 
temessük el a testet“ (Mb. 114). M indkettőben a félkottásra nyúj
to tt kezdés utóbb néhány 3/2-es ütem et provokált az alapjában né
gyes méret közben. Ugyanez az eset a 41, számnál is: „Erhalt uns, 
Herr, bei deinem W ort“. A megnyújtás emitt annál indokolatla
nabb, mert mindegvik flé/kottás kezdet hangsúlytalan (tehát rö
vid) szótagra esik. Hasonlóan a 145. számú „Valet will ich dir ge- 
ben“ (Már búcsút veszek tőled) kezdő szótagjánál. (A magyar szö
veg itt már találóbb.)

4. A  háromtagú felütésre — egyházi énekben — én nem 
találok logikai megokolást, m ár iskolai vagy énekkari vezénylés 
szempontjából sem, ahol az énekvezérnek direkt nehézségeket okoz, 
A Deutsche Ev, Kirchenkommission többsége mégis fölvett néhány 
ilyen kezdést a Melodienbuch dallamai közé. Lásd: 36. „Jehova, 
csak neked éneklek“ (kevert ütem nem ekkel), 43. „Errett mich, o 
mein lieber Herre“, 55. „Gelobet seist du, Jesu Christ“; a 75. sz. 
szép Bortniansky-dallamot „Ich bete an die Macht der Liebe“ há
rom tagú felütéssel ( j  1J) osztotta be a bizottság ritm izált 6/4-es 
m éretre; szerintem  a rövid egytagú felütés helyesebb lett volna.

I l i i  ! i I I I I i I ’
é ö é ' é é é é é ' ö é

Ich bete | an die Macht der | Liebe
I i  I

é  ö  é é  é  é  ö  *

83. „In Gottes Namen fahren wir“ kezdése: j v  J'' J  J  | ; ugyanilyen
a 149. sz. is „Vom Himmel hoch . . .“ (Mennyből jövök most .. . ). 
Háromtagú felütéssel kezdődik a „Wer nur den lieben Gott lässt 
walten“ kezdetű 160. sz. ének, melynek első sora s egész 2. része 
azonos a „Jehova, csak neked éneklek“ dallamával (ez is „polirít- 
mikus beosztású) és a Mb. 167. száma: „Wir glauben all an einen 
Gott“. (Jegyzet. A  Melodienbuchhoz csatolt függeléket nem anali
záltam; mind a 35 dallama tulajdonképen vallásos ének és mint ilyen 
rendes méretezésű.)

5. A Melodienbuch kiegyenlített dallamai nagyjában fedik az 
A ltdörfer—Kapi-féle korálkönyv melódiáit; azonban ritm usban és
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dallamban teljesen egyezőt alig 16-ot találunk. Ezek a következők: 
„Eins ist no t!“ — M ennynek, földnek terem tője (kéttagú felütéssel, 
tehát ütemeltolódással) — Szívem szerint kívánom — Jézus, én bi
zodalmám (a melizma elm aradásával) — Hogyan dicsérném az Is
tent (kéttagú felütéssel) — Dicsérd én lelkem . . .  a 2. és 10. ütem ben
J. J ritmussal) — Mir nach, spricht Christus, unser Held —
Nun danket alle G ott (Crüger dallama) — Jer, tem essük el a teste t 
(két helyütt félkottás felütéssel) — 0 , dass ich tausend Zungen 
hätte  (háromtagú felütéssel) — 0  du Liebe meiner Liebe (a kéttagú 
felütés m iatt ütem vonal-eltolódással) — O Gott, du frommer Gott 
— O W elt, ich muss dich lassen (Most nyugosznak az erdők) 
Tündöklő hajnali csillag — Mennyből jövök most hozzátok — Mind 
jó, amit Isten tészen (egyetlen hang eltérésével) — W underbarer 
König.“

Azonos ritmusúak, de eltérő dallamúak: ,,Ó, én bűnös, jaj, mit 
tegyek? (Mb. 5) — Az én Istenem ben (16) — Krisztus, te vagy éle
tem (25. sz. Kezdő felütése félkotta) — Eljött hozzánk az üdvösség 
(46. 7 felütéssel) — Dicsérd Istent, keresztyénség (99. Az utolsó
verssort ismétli.) — Meinen Jesum lass ich nicht (102. A kéttagú fel
ütés m iatt ütemeltolódással) — Jöjj, népek Megváltója (113, Szintén 
kéttagú felütéssel, melizmákkal) — Schwing dich auf zu deinem 
G ott (137.) — Straf mich nicht in deinem Zorn (142.) — M ár búcsút 
veszek tőled“ (félkottás kezdő felütéssel).

Az alábbi korálok ritmus- és dallam variánsokkal térnek el a 
mi Egyetemes Korálkönyvünk ismert dallamaitól: Mb, 7. ,,Dicsőség 
mennyben Istennek (e/4 beosztású) — 41. Erhalt uns, Herr, bei dei
nem W ort (Látod, Isten, szíveinket) — 47. Elég immár (Ahle J. R. 
dallama) — 48. Bizony meglészen az idő (vegyes ütemű) — 64. Uram 
Jézus, fordulj hozzánk (6,/4— 3/2) — 91. Je rtek  hozzám, Krisztus 
mondja (3/2 ütemben) — 94. Kegyes Jézus, itt vagyunk (ütemeltoló
dással, melizmákkal) — 117. Nun preiset alle. — 131. Ó siralom! 
(vegyes ütemű) — 135. Készítsd magad, kedves lélek (poliritm.) — 
158. Ébredj fel, ó te én szívem“.

Az eltérés hol csekélyebb, hol elég nagyarányú. A ritmizálás 
legtöbbnyíre sem nem tiszta, sem szerencsés. Legelhibázottabbnak ta 
lálom a 6/4 és 3/2 keverését és a sokféle ütemnem alkalm azását egy
azon melódiában,

6. A M elodienbuch elemzéséből igen sok tanulságot vonhatunk 
le. Első s legfontosabb az, hogy a korálok ritmizálása okkal-móddal 
helyénvaló. Sok dallam és vers van, amely egyenesen provokálja a 
különböző m éretű lejtést; de vannak korálok, melyeknek dallam
vonala és verstartalm a tiltakozik az élénkebb ritmus ellen. Már a 
vegyes ritmizálás, a sokféle ütemfajnak egyazon melódiában való 
alkalmazása, továbbá a felütések minemüsége, az ütemvonal kimoz
dítása a szabályos négyes beosztásban s még néhány indokolatlan 
különcködés szerintem nem célszerű. Ezek miatt voltak nézetelté
rések az egyeztető bizottságokban; ezek m iatt kellett párhuzamos 
alakokat közölni s ez az oka, hogy a német egyházi éneklés még 
mindig nyílt kérdés.
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S ha már most az egységes nyelvű ném et evangélikusság nem 
tudott a Kernlied-jeivel révbe jutni, még nehezebb lesz ez a mi 
háromnyelvű gyülekezeteinknél, ahol kevés híján háromszáz meló
diáról van szó. Aki ismeri hazai énekügyünket, az tudhatja, m eny
nyit kellett annakidején küzdeni, kapacitálni, alkudozni a m agyai- 
ném et-tót melódiák és variánsok egyeztetése m iatt, míg az Egyete
mes Korálkönyvet sajtó alá lehete tt adni. Ezt is, miként a Melo- 
dienbuch-ot, sok tám adás érte hol más egyházkerületekből, hol nem 
zetiségi vidékekről, sőt még egyes konzervatív s a saját helyi dal
lamaikhoz ragaszkodó gyülekezetek (v. kántorok) részéről is. A mi 
egyházi énekügyünk tehát nagyon is nyílt kérdés, s az a bizottság, 
amely itt igazságot fog tenni s tiszta, végérvényes m unkát akar vé
gezni, nagyon kem ény fába fogja fejszéjét vágni.

De fontos az ügy s végcélja: a lelkek egybeforrasztása egy ér
zésben, mely hatalm as unisonoban szárnyaljon mindnyájunknak aj
káról a magasságos mennyekbe. Ez a magasztos cél vezérelje a mi 
énekügyünk harcosait is, mikor e mélyen szántó nagy kérdésben 
kimondják a döntő szót. Kárpáti Sándor.

*
A ritmikus korái problémái.*)

írta : Gárdonyi Zoltán dr.
Amikor egy zeneműben m egkülönböztetünk m elódiát és ritm ust, 

voltaképen igen hasonlóan járunk el ahhoz, am ikor pl. egy piros 
almánál megkülönböztetjük a piros színt az alm aalaktól. Amint a 
piros almánál a term észet nem külön a lko tta  az alm aalakot és külön 
a piros színt, ugyanúgy a zeneműnél a szerző képzeletében sem kü
lön születik a melódia és külön a ritmus, hanem m indkét esetben 
első az egységes egész, am elyre csak másodlagosan alkalm azza az 
elemző ész a maga kategóriáit. A „ritmikus ko rá i“ elnevezés nem 
a korálok külön fajtáját jelöli, szemben holmi ritm ustalan korálok- 
kal, m ert ritm ustalan korái nincs is. Még az ütem beosztást és m é
retviszonyokat a lejegyzésben nem ismerő gregorián korái sem ad 
ható elő a hangok hosszúságának bizonyos rendezettsége nélkül. Az 
evangélikus korálok pedig m ár mind oly időben keletkeztek , amikor 
a ritmus írásbeli rögzítése ugyanúgy ki volt fejlődve, mint a m eló
diáé. Ha tehát a koráldallam oknál melódia és ritmus együtt születik, 
úgy a „ritm ikus“ elnevezés egyrészt arra  való, hogy a figyelmet rá 
irányítsa a korái ritmusbeli oldalára, m ásrészt pedig arra, hogy a 
régibb koráloknál utaljon a tö rténeti fejlődés azon szakára, amikor 
még melódia és ritmus a maguk eredeti szerves egységében voltak 
használatosak. Köztudomású ugyanis, hogy a XVIII. század első n e
gyedében az evangélikus korálok lényeges átalakuláson m entek k e
resztül. Addig a dallam okban hosszú és rövid hangok a legkülönfé
lébb m éretviszonyok keretein  belül élénken váltakoztak. 1700 kö
rül indúl meg az a mozgalom, amelyik a művészi képzelet által egy
ségesen, dallam ostól-ritmusostól a lkotott koráldallam okban egyrészt

*) Jelen cikkel eleget akarunk tenni az „Evangélikus Népiskola“ folyó 
évi áprilisi száma Kántori Rovatában közölt ama Ígéretünknek, mely szerint 
elvi szempontjaink kifejtése végett visszatérünk a ritmikus korái ügyére.

A rovatvezető.
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a gyakorlatban tapasztalt nehézségek nyomán, m ásrészt az elemző 
ész segítségével megkülönbözteti a dallamot a ritmustól; az előbbit 
nagyjából megtartja, az utóbbit azonban kalodába szorítja olymó
don, hogy túlnyomóan csak egyenlő hosszúságú hangokat tűr meg 
(kivévén a dallam sorok utolsó és utolsóelőtti hangjait, melyek a 
többinél hosszabbak lehettek). A régi koráldallaihok élénk ritm usá
nak ezt a m egnyesését nevezzük kiegyenlítésnek, az ílymódon á t
alak íto tt dallam okat kiegyenlített koráloknak. A kiegyenlítés szé
leskörű elterjedésével az a helyzet állott elő, hogy az ezután ke le t
kezett új korálok m ár keletkezésükkor olyan ritmusbeli alkattal 
jö ttek  a világra, mint a kiegyenlített korálok. Ekkor a koráldalla- 
mok két, külsőleg meg nem különböztethető csoportba oszthatók: 
egyik a régibb keletű és utólag kiegyenlített ritmusú, másik az újabb 
keletű, már eredetileg is az ,,észszerűbb“ egyenlő hosszú hangokban 
kom ponált korálok csoportja. (Foly atása következik.)

*

Kottamellékleteink.
A Kántori Rovat mellékleteként az ,.Evangélikus Népiskola“ E 

é. júniusi számában a következő ritmikus korálokat közöljük: 1, Di
csőség mennyben Istennek, a) 3 szólamú gyermekkarra, b) 4 szó- 
lamú férfikarra. 2 K i  dolgát csak Istenre hagyja, 3 szólamú gyer
m ekkarra. 3. Minden ember csak halandó, 2- és 3 szólamú gyermek
karra. A közölt ritmikus korálok kísérő szólamainak Gárdonyi Zol
tán dr., soproni ev. tanítóképzőintézeti tanár a szerzője.

Az énekszövegeket a Dunántúli Énkekeskönyvből vettük. Bárki 
könnyen megállapíthatja, hogy a kottamellékteteinkben közölt ritm i
kus korálok prozódiája (vagyis szövegrítmusának és dallam ritm usá
nak viszonya) sok tekintetben kifogásolható, aminek azonban nem 
mi vagyunk az okozói. A hiba abban van, hogy az idegen énekszöve
gek magyar átdolgozásai, fordításai nem vették tekintetbe a korálok 
zenei ritmusát, illetőleg nem ritmikus korál-éneklés céljaira készültek.

A Dicsőség mennyben Istennek kezdetű egyházi ének szövege 
Luk. 2, 14. alapján készült. A latinból a ném etre átdolgozott szöveg 
szerzőjéül sokan Decius Miklós stettini prédikátort (megh. 1529) te
kintik. A dallama (ion) egy 1539. évi lipcsei énekeskönyvből (,,Geist
liche lieder auffs new gebessert und gemehrt zu Wittenberg. D. M arti 
Luther. Gedruckt zu Leipzig durch Valten Schumann) ismeretes. D al
lamának alapjául szolgált az a dallam, mely Münzer Tamás 1524. évi 
misekönyvének tanúsága szerint ,,Gloria" néven szerepelt a római 
mise egy részében.

A Ki dolgát csak Istenre hagyja kezdetű egyházi ének szövegét 
és (moll) dallam át Neumark György (1621— 1681) weimári udvari 
könyvtáros 1640-ben szerezte.

A Minden ember csak halandó kezdetű egyházi ének 1678 óta 
ismeretes. A szöveg szerzőjéül sokan Albinus János naumburgi lel
készt (1624— 1679), a dallam szerzőjéül pedig Hintze Jakab (1622— 
1762) berlini zenészt tekintik. H. Gy.
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Mindenekkel jó l tegyünk,

A  M A G Y A R H O N I

Mindnyájan pedig  akik hívének,

EL K l C ^

kiváltképpen pedig  a mi hitünknek 
cselédivei.

Gál. 6, 10.

GYÁM INTÉZET

együ tt valónak és mindenük köz vala.
. Ap. csel. 2, 44.

Érdemes-e ?
Amikor ezt a kérdést leírom, a pün

kösdi epistola igéi járnak az eszemben. 
Lukács evangélista feljegyzései nyomán 
képet alkothatunk magunknak arról: mi
féle gyülekezet hallgatta Péter apostol 
pünkösdi prédikációját? (Apostolok cse
lekedetei 11., 9—11.) Megállapíthatjuk,
hogy nagyon „vegyes“ hallgatósága, volt 
Péternek. Talán azóta sem gyülekezett 
össze pünkösdöt ünnepelni olyan össze
vissza tömeg, mint akkor régen Jeruzsá
lemben. Képviselve volt ott három világ
rész minden népe, „melyek az ég alatt 
vannak“. Párthusok, rnédek, elamiták, 
Egyptom és Afrika, Kréta és Arábia, Ró
ma, az akkori világ „közepe“ és apró 
névtelen falvak. A nyelvek zűrzavara iga
zán teljes lehetett. Tengeren innen és 
tengeren túl népe volt ott az első pün
kösd álmélkodó seregében.

És ebből a nagyon „vegyes“ tömeg
ből válik ki 300(3 ember, hogy meghajtsa 
fejét az élő Krisztus előtt. Lehetett köz
tük egy-két kappadóciai, néhány Frigid
ből való, a római jövevények közül is 
megkeresztelten térhetett haza pár isme
retlen nevű ember, mások Cirenei Simon 
hazájába, Afrikába vihették el szívükben 
az evangéliom örömüzenetét. Az ünne
pek múltával a 3000-nek csak egy része 
maradt együtt Jeruzsálemben az „anya‘- 
gvíilekezetben“, a többi szétszóródott 
igazán a nagy világ minden zugába, s 
létre jöttek az első szórványok. A más- 
vallásúak közé elvegyül néhány Krisz
tust valló, lenézett, megvetett, kicsúfolt 
ember .. . megkezdődik a szórvány-sors, 
és felvetődik a szórvány-kérdés. így 
akarta ezt az anyaszentegyházat alapító 
Szentlélek bölcsesége.

És mi lett ezekből az ősi szórványok
ból? . . . Pap nélkül, templom nélkül, 
Biblia nélkül, vallásos lap nélkül, oltár 
nélkül?v.. Bizonyára felőrlődtek. Meg
semmisültek, elpusztultak... Oh nem! 
Az a néhány Krisztust-valló, aki a je.ru-, 
zsálemi pünkösd után szétszóródott a 
nagy világba, gyökere lett, magja lett 
egy-egy új gyülekezetnek. A máSvallá- 
súak örök hullámverésében megálltak. 
Bizonyságtévő lelkűk, meg nem alkuvó 
bátorságuk, eget ostromló hitük a jöven
dő ajtait feszegeti és — kinyitja! Nem 
ok buktak el, hanem ők hódítottak! Nem 
ők adták fel a harcot, mások hódoltak

meg előttük! Nem a törpe kisebbség őr
lődött fel, hanem a nagy tömegből ők 
szívtak fel másokat is! Így alakultak meg 
az őskeresztyén gyülekezetek, melyek 
azután annyi nagynevű egyházatyával 
ajándékozták meg a keresztyénséget.

Érdemes-e áldozatot hozni a szórvá
nyokért? . . .  A fentiek igazsága már ma
cában foglalja a cáfolhatatlan választ. 
Oh, drágák nekünk az ősi, nagymultú 
gyülekezeteink, amelyeknek története az 
Isten nagyságos dolgait beszéli. Oh drá
gák nekünk azok az egykor gazdag, most 
szegény gyülekezetek, melyek régi di
csőségük után most megalázóban élnek. 
Nem is szabad elhagyni őket, hisz a régi 
idők harcaiban az ő hűségük diadalmas
kodott s véres múltjuk mindnyájunk sza
badságlevele. De mellettük meg kell lát
ni és értékelni kell a szórvány-világot is. 
Mert a szórvány nemcsak tehertétel, 
nemcsak örök aggodalom tárgya, nem
csak veszteségi statisztika, a szórvány 
Ígéret is. ígéret, melyben nagyszerű le
hetőségek szunnyadnak. Isten kegyelmé
ből még a mai idők is alkalmasak arra, 
hogy á szórványok evangélikus egyhá
zunknak előretolt állásai legyenek, a 
szórvány-lakók meg előőrsök, akik nem 
megalkuvó, de hódító erőt képviselnek. 
Dunántúl földjén már egy egész sereg 
olyan gyülekezet él, melyeknek történel
mi útján eljuthatunk oda, amikor az ille
tő gyülekezet még árva szórvány volt. 
100 esztendővel ezelőtt a városi nép- 
számlálás adatai szerint mindössze 8 
evangélikus élt Zalaegerszegen, Isten ke
gyelméből ma 360-an vagyunk. Kapos
vár, Dombóvár, Székesfehérvár, Nagyka
nizsa, Pécs mind-mind az egykori szór- 
ványsorsbó! nőtt ki, hogy éppen a leg- 
ostromoltabb helyeken zászlótartó bás
tyája legyen az evangéliomnak.

Érdemes-e a szórványokat támogat
ni?. . . A pünkösdi Lélek rámutat a két
ezer év előtti szórványokra, melyekből 
gyülekezetek nőttek ki, belenézünk gyü
lekezeteink történetébe, szá.mbavessziik 
a mustármag sorsát és íme három irány
ból egy feleletet hallunk: érdemes!

A mi Gusztáv Adolf Gyámintézetünk
nek egyik alapszabályszerű munkája ép
pen a szórványok támogatása. 75 év óta 
végzi ezt. az áldott munkát. Fáradozásá
nak gytipi ölese ként itt is, ott is templom- 
tornyok emelkednek, iskolák épülnek, új 
gyülekezetek szervezkednek, pásztort

nyer a pásztor nélkül való nyáj. A pün
kösdi Lélek is szórványokkal dolgozott s 
a szórványokon keresztül hódította meg a 
világot. Ä Gyámintézeí szórványt mentő 
munkája a Szentlélek programmja. Ki 
merne ellentállni ennek a munkának, 
megszomorítván az Istennek ama Szent
leikét? . . .

De ugyanekkor van szavunk a szór
ványban lakó evangélikusokhoz is. A 
pünkösdi Lélek nékik is üzen: „Vigyáz
zatok, álljatok meg a hitben, legyetek 
férfiak, legyetek erősek.!“ (I. Korinth, 
lev. XVI., 13.) Ne a megalkuvó lélek kis
hitű csüggedezésével álljatok ott a mesz- 
sziségben, ne suttogjon köztetek a meg- 
remegés szava: hogyan tudunk megma
radni?. . . Többről! van itt szó: hogyan 
tudtok lelkeket megnyerni, hogyan tud
tok hódítani egyházunk számára! A szór
ványoknak ma is bizonyítani kell, hogy 
érdemesek a támogatásra.

A híres trafalgári ütközet előtt az an
gol admirális így szólt katonáihoz: „Ang
lia elvárja, hogy mindegeitek megtegye 
kötelességét!“ . . .  A napiparancs hatott 
és — győztek.

A pünkösdi Lélek így szól az evangé
likus gyülekezetekhez és a szórványban 
lakókhoz: „Az egyház örökkévaló Ura 
elvárja, hogy mindegyitek megtegye kö
telességét!“

És akkor nem lesz többé kérdés a
kérdés: érdemes-e? Ao

NAGY MIKLÓS
a kemenesaljai egyhm. 
gyámintézet e. elnöke.

M inden jó adom ány  
felü lről való.

Irta: Szohor Pál, nyíregyházi polgármester.
Ha megfáradok az egyházi vagy v U 

lági közélet dolgaiban és bátorítást ke
resek, vezérfonalat az útvesztőkben, 
ilyenkor a Bibliát veszem a kezembe. 
Nincs olyan lapja a Könyvek-könyvenek, 
mely igazságaival ne vezetné el a csug- 
gedőt igazi útjára s ne szabná meg cse
lekedeteinek mértékét. Most is a Gyarrw 
intézet evangéliomi hivatásáról gondol
kodva, itt keresek a Bibliában lelki vi-

Ahogy kinyitom enyhetadó jól ismert 
lapjait, Jakab apostol közönséges levelű
nek sorai világítanak felém: „Minden jo
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adomány és minden, tökéletes ajándék 
felülről való, a Világössag Atyjától 
száll alá, akinél nincs változás, vagy vál
tozásnak árnyéka.“ (I., 17.) Lehet-e tö
kéletesebb jeligét írni a Gyámintézet 
homlokára, mint az apostoli ihlettségnek 
eme látnoki szavait? Jó adományra és 
tökéletes ajándékra van szüksége szen
vedő gyülekezeteinknek s így elégíthet
jük ki mi' is áldozat után sóvárgó lel
künket.

Amikor a gazdasági válság ezer nyo
mora köti gúzsba .kezünket, tehetetlenül 
nézzük sok Jb.ŐÍdögniulfű egyházközsé
günk fájdalmas vergődését; egyházi in
tézményeink birkóznak a közönnyel, 
evangélikus ifjúságunk reménytelenül 
néz a jövendő- 'elé ‘ — akkor szükségét 
érezzük a jó̂  adomány és tökéletes aján
dék szellemének. Ilyenkor kellene igazán 
virágozni a Gyámintézetnek, letörni egy- 
egv darabot szárai kényeinkből, meg
osztani boldogságunkat a szenvedőkkel, 
titokban odahordani verejtékkel megszol
gált filléreinket, hogy sűrűn csörögjön 
és csordultig teljen á szeretet perselye.

Az adakozó készség felülről való, 
ahonnan minden áldás száll evangéliomi 
egyházunkra. , Baldog példázata ennek 
nyíregyházi gyülekezetünk fényes múltja, 
ahol nem egészen kétszáz esztendővel 
ezelőtt , meggyötört telepesek kezdték 
építené nádfedelü hajlékaikat. A szerény 
ember, nem magának épít először hival
kodó palotát, nem a testi jólét puhasá
gába merül el, hanem lelkének parancs
szavát hallgatva — Isten dicsőítésére 
érnél hajlékot. Így tettek a földönfutó 
nyíregyházi ősök is:, akik nemcsak a sze-’ 
génységgel birkóztak, de üldözték is’ őket 
evangéliomi hitükért. Elűzték lelkészüket 
és tanítójukat, akik hónapokig bújdostak 
a környező nádasokban. Megható szere
tettel járták a nádasok süppedő útját, 
élelmet hordva meggyötört testük ápo
lására. Visszatérőben pedig a megújho
dás lángja lobogott szemükben: bátorí
tás boldog jövendőre.

Később is sok hányattatást hozott a 
forgandó szerencse s amikor a gyarló 
emberek megingatták a múlt szilárd 
eredményeit, a segítség és bátorítás 
mindig felülről szállt állá: a világossá
gok Atyjától. Most is amikor erre leg
nagyobb szükség van — egyszerre el
mélyült az emberek lelkében az egyház
szeretet, őszinte hittel bátorítják egy
mást, kibővültek az egyházi egyesületek 
keretei, áldozatos építő munka indult 
még bennük s a kérő szó minden szívhez 
és lélekhez utat talált.

Csodálatos példáját látom ennek ép
pen ma: nyíregyházi evangélikus leány
gimnáziumunk építkezésénél. Két évti
zede zsellérkedik kölcsönadott épületek
ben: hol az egyház, hol a város fogadja 
magához őszinte vendégszeretettel. Most 
a maga szorgalmából — senkitől sem tá
mogatva-—-szegényes építési tőkét gyűj
tött össze s a közelmúltban tette meg 
az első kapavágást, hogy szeptemberre 
saját hajlékában szolgálja egyházunk di
csőségét. De takarékosságunk sovány 
perselyéből az épület külső vakolatára 
már nem jutott. Halkszavú felhívást bo
csátottunk ki iskolánk barátaihoz, régi 
tanítványaihoz s néhány hét alatt egybe- 
gyiilt a szükséges összeg, hogy épüle
tünk külsőre is magára ölthesse a becsü
let és egyházszeretet jótékony köntösét. 
Megható ragaszkodással hordták ösz- 
sze jóltevőink áldozatos filléreiket.

E v a n g é l i k u s  N é p i s k o l a

Ha egy gyülekezet életében ily bol
dog szépséggel lehet szolgálni: az egy
házi jótékonyság szent ügyét, mennyivel 
ragyogóbb tér nyílik erre Gyámintéze
tünkben, ahol szinte korlátlan lehetősé
gek kínálkoznak a jótéteményekre. Hi
szen most parancsoló. Szükséget érez 
mindenki az adakozásra, akinek a Gond
viselés csak egy arasznyival is többet 
juttatott, mint legfontosabb életszükség
lete. Amikor magunk körül látjuk tob
zódni a nyomorúságot, — farsangi álar
cos bált játszva szemérmes szegények
kel is — akkor ketté kell törni a hála
adás kenyerét és megosztani a szenve
dőkkel.

Biztatni és bátorítani akarom evan
gélikus testvéreimet, hogy oldják fel lel
kűket a Gyámintézet céljainak alázatos 
szolgálatában, hallgassák meg a vilá
gosságok Atyjától alászálló buzdítást, 
mely ott kopogtat minden testvér lélek- 
ajtaján.

A le lk i tem plom .
Ha gyermekkoromban megkérdezték 

volna tőlem, hogy mire való a Gyámin
tézet, ezt feleltem volna: szegény gyüle
kezeteknek templomot építeni. Azt hi
szem, velem együtt sokan felelnének 
ugyanígy. Ha Gyámintézetünknek csak 
ez volna a hivatása, körínyen el lehetne 
utasítani kérő szavát ezzel a sókat hal
lott kifogással: nem kell djszes templo
mot építeni, amikor körülöttünk oly sok 
a munkanélküli, a ruhátlan, az éhező 
gyermek, nem kell más községnek adni, 
mig a magunk gyülekezetében is annyi 
a nyomorúság. A Gyámintézetnek azon
ban ennél sokkal nagyszerűbb a hivatá
sa; építeni akarja azt a lelki templomot, 
amelynek alapja a Krisztus. „Akiben az 
egész épület szép renddel rakattatván, 
nevekedik szent templommá az Urban“. 
Ha ebben a lelki házban egy tégla hiány
zik, nem lehet teljes az épület; a Gyám
intézetnek arra van gondja, hogy egy lé
lek se vesszen el az Anyaszentegyház- 
ban.

Ha szenved egy tag, vele együtt 
szenvednek a tagok mind, mondja Pál 
apostol. Az emberi test tagjai, szervei 
tökéletes példáját adják az egymásért 
való munkának és szenvedésnek. Vájjon 
abban a lelki testben, amelynek feje 
Krisztus, ugyanígy megvan-e ez a tör
vényszerűség? Fáj-e a szervezett egy
házközségek tagjainak a templomtól tá
vol lakók, a hitoktatás nélkül nevelkedő 
gyermekek fájdalma? Az anyagyüleke
zetek, egyházi egyesületek sokszor na
gyon öúzők. Ámbár van bőven tennivaló 
minden gyülekezetben, nem szabad elfe
lejtkezni a szórványban élőkről; ha azok 
betegek, vagy elsorvadnák, bizony bele
betegszik, sőt elvérzik bele az egész 
test.

Egy szórványban élő édesanya pa
naszkodott nekem egyszer, hogy iskolás 
gyermeke, aki más híján református 
hittanórákra jár, reformátusnak mondja 
magát. Nem is csoda, hiszen csak édes
anyja szavaiból hallja, de nem érti, mi is 
aZ, evangélikusnak lenni; a református 
nevelők, hitoktatók egész biztosan nem 
fogják evangélikus voltában megerősíte
ni. S végül a legtöbb esetben az édes
anya is belefárad, belefásul a küzdelem
be, mert egyedül marad. Belesír a lel
kűnkbe az ö fájdalma?

Gyülekezetünk területén egy róm. 
kath. faluban van egy evangélikus kis
lány; édesanyja régen elszokott a temp
lomtól. A gyermek azonban látja, hogy 
vasárnap mind díszbe öltöznek kis paj
tásai, mennek csoportosan a templomba; 
ö is odavágyik és azt mondja, katholtkus 
akar lenni. Ha egyedül hagynók, nem 
tudna ellenállni a nagy kísértésnek.

Számtalan példát lehetne még felhozni 
annak megvilágítására, hogy mily nagy 
szükség van a Gyámintézet munkájára 
nemcsak a köböl épült, hanem a lelki 
templomok körül is. Minden evangélikus 
embernek és egyesületnek kötelessége 
ebből kivenni a részét, mert egyházát 
menti és építi általa.

Mar esek Jánosfié.
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B eszé lő  k ö v ek  helyett 
b eszé lő  rom ok.

A Csatolt képen a tolnanémedi gyüle
kezet összeroskadt templomának képét 
látja, az olvasó.

Olyan ez,.a kép, mint az őserdő mé
lyén .egyik nomád törzsnek a sátora. 
Csak a- nomád népek apraja, nagyja 
hiányzik mellőle. No meg, hogy ami ott 
bejárat szokott • lenni, az itt egy össze
omlott falnak a ' szomorú helye. --

Pár évvel korábban egyik neves ri-. 
porterünk egyik elterjedt napilapunk ka
rácsonyi számában alföldi magyar • né
pünk életéről írt hangulatos cikket, A 
nomád idők korától napjainkig vezetett; 
a színes riport. A belőle leszűrt , tanulság 
az volt, hogy a magyar nomád népnek 
termett az ázsiai síkokon, ahol sátorban 
tanyázott. A sát.orélet volt az eleme. Az
óta nomád életét megszüntette a haladó 
kor, de nomád korából átmentette sátor- 
életét, mert ha nem lakhatik sátorban. — 
földből tömi a házát s ez a földből tö
mött ház csak viseli a ház nevét, volta- 
kép azonban ingatag sátor az.,

Kétségkívül szellemes a. cikk arra, 
hogy elszórakozzunk az író ötletén. Az 
a szellemes író azonban nem is gondol
ta, hogy magyar könnyeken, nyomorú
ságon " keresztül még nem ékelődtek- 
ilyen, igaztalanul az emberek. Folytatása- 
ennek a kedélyeskedésnek egyik minta 
egészségügyi járásunk vezetőjének az
az ötlete volt, hogy parancsolja meg a 
hatóság a tömésből épült házak lebontá
sát s téglából való felépítését, valamint 
minden tapasztott padozatú lakásnak le- 
padlózásá*. Szóval nemcsak az írók kö
zött, közigazgatási emberek között is 
vannak, akik elhiszik, hogy a koldus 
passzióból jár koldus- ruhában, épúgy a 
nélkülöző passzióból koplal családjával.

A leroskadt tolnanémedi templom rtó 
degen megmondja mindenkinek, hogy a 
tömött fal mögött nem vadregényes haj
lam, nem Ázsia pusztaságán kivirágzott 
romantika, hanem szegénység, divatos 
szóval: nincstelenség, nagy nyomorúság 
húzódik meg.

Tolnanémedi 'alakulása idején Sár- 
szentlőrinc filiája volt, 16 km. távolságra 
az anyagyülekezettől. Nem is túlnagy 
távolság az országút mentén. De őszi 
esőben, téli fagyban járja végig valaki 
ezt a 16 km.-t s menten megérti, hogy 
némely esetben a 16 km. hosszabb az 
50 km.-nél. Ez pedig mégis nagy távol
ság arra, hogy a hívek templomba jár
janak. Számra elég nagy volt a gyüleke-
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zet. 400 leieknél többet számlált. A szá
muknál csak a szegénységük , nyomorú
ságuk volt nagyobb. A határ egyrésze 
mocsár, nád; másrésze futóhomokszerű 
dombok. De a szegény ember is jogot 
érez arra, hogy körében Isten számára 
hafiék emelkedjék. Építettek Istennek is 
olyan hajlékot, mint maguknak. Feltöm
ték földből, tetőt meg termett rá a sok 
erdő s a sok mocsár. Szegénységből, ve
rejtékből épült a némed'i templom a 
sárszeütlörinei anyagyülekezet templo
mának mintájára. Haubner Máté püspök 
hivatalos szeme már 1862-ben úgy látta, 
hogy „a mostariig: fennálló imaház föld
ből van tömve.- idomtalan, vastag alkot
mány/ nád tetővel“': Ők maguk azonban 
szépnek látták, rajta is voltak, hogy szép 
legyen. Ezelőtt pár évvel özv. Szabóné 
elhalt szerettei emlékére teljesen saját 
költségén nagyon szép orgonát ajándé
kozott a gyülekezetnek.’ Az orgonaaján- 
dékozás után a gyülekezet nagy áldozat
készséggel renovál- i . 
tatia a régi temp
lomot. A régi fa
lakat újra vakol- 
tatta, meszeltette 

kívül-belül s a 
templomot eternit 
palával fedte. Bi
zony nem látszott 
ezután „idomtalan, 
vastag“ alkotmány
nak, hanem nyájas 
Isten-házának 124 
esztendeig szolgál
tak az „idomtalan 
vastag“ sátorfalak.
A mai nehéz idők 
nyomását, súlyát 
nem bírták új ru
hába öltöztetetten 
se. Egy reggelre 
leomlott az egyik 
fal. Csak a téglából 
későbben épült to
rony és az új or
gona maradt épen.

A gyülekezet 
pedig meghatva áll 
a 124 évig szolgált 
romok mellett,mert 
ugyanilyen anyag
ból készült falak
tartják a templomnál is idősebb még mindig 
náddal fedett paplakot. És mert a „mert“- 
hez további"'„mert“-ként ott áll az ugyan 
756 léiket számláló, de mégis nagyon 
szegény gyülekezetnek még 2300 pen
gős iskolaépítésből maradt adóssága. 
Mert arról is a romok beszélnek, hogy 
Tolnanémedin pár év előtt államköltsé
gen teljesen új két tantermes r. k. iskola 
épült megfelelő tanító lakásokkal s ugyan
akkor az épülő ev. iskola cca 12,000 pen
gős költségeihez az állam nagy befolyá
sú egyének súlyának teljes latbavetésé- 
re járult hozzá 5,000 P-vel.

Az összeroskadt templom romjainak 
láttára az a gondolat támad a szemlélő 
lelkében: a drága anyaföld 124 éven át 
tartotta a tetőt a tolnanémedi evang. hí
vek serege felett, közös hitünk összefo
gásának lesz-e annyi ereje, mint az anya
iföldnek? Tudja-e a tetőt tartani a temp- 
lomtalanná. lett gyülekezet felett? Te, ki 
ezt olvasod, mit szólsz hozzá?

FÁBIÁN IMRE
a tolna-baranya-somogyi egyhm. 

gyámintézet e. elnöke.

Mint Istennek az angyalai. . .
Az emberi élet igazi tartalmát és va

lóságos szépségét csak Iste.n közelségé
ben nyeri meg. Értéke annyi csupán, 
amennyi isteni elem talált elfogadásra 
benne. Minél több van az emberi élet
ben a mennyeiből, az égiből, abból, ami 
megmarad és soha el nem ni ülik, annál 
inkább van az tetszésére az Istennek. Hi
szen Isten ánilak örül igazán, ami ha
sonló Hozzá, ami lényegéből való. Ör
vendezés akkor van az égben, ha az em
ber elhagyta helytelen útjait és odatalált 
az Isten közelségébe. Bizony színe előtt 
csak azok jelenhetnek meg, kik életük
ben azon igyekeztek, hogy Istenhez való 
hasonlóságukat megőrizzék, ,annak hor
dozói lehessenek. S annak az embernek, 
ki megértette, vagy megérti az életnek 
örök célját, boldog öröm dobogtatja már 
most n szívét, de még inkább majd ak-

A tolnanémedi templom romjai.

kor, ha elhangzik a hívó szó az örökké- 
tartó közelségbe.

De hogy az ember ezt jókor gyer
mekségében, fogékony ifjúságában meg
értse, alkalmakat kell neki szerezni, lehe
tőségeket kell biztosítani. Akik a gyer
mek lelkinevelésének felelősségteljes 
munkáját magukra vállalták s életüket 
ilyen hivatásnak kötelezték el, kell, hogy 
módját találják ennek. Mert ha valami
kor égető szükség volt erre. akkor most 
különösen. Különben egy néma, de örök 
vádat hordozhatnak el azok, kik ebben 
a tekintetben semmire sem igyekeztek. 
Nyissák hát ki az élet könyvét s teleped
jenek le körülötte növendékeikkel, ne saj
nálják az időt, a fáradtságot, mert meg
éri, ha együttes énekben és közös imád
ságban az ég felé tör a lélek. És szólal
tassák meg a gyermekszíveket. A gyer
mekeknek van kérdezni és mondani va
lójuk. Az őszinte beszédben megérzik 
majd azt a vágyat, ami az Isten után 
kiált. Lehet, hogy nem következik el ez 
mindjárt, vagy mindig, de jönnek olyan 
alkalmak, amikor Isten közelségét és a

Szentlélek munkáját különösen megér
zik majd. És az is lehet, hogy sök Olyan 
alkalom adódik, amikor felragyognak 
majd a gyermekszemek, mint az ég csil
lagai az Isten iránti' szeretet fényébeh s 
a szeretet szolgálatában olyanok lesznek 
a gyermekek, mint Istennek az angyalai.

S az ilyen Isten atyai- szívére borult 
gyermekszívek lesznek igazán alkalma
sak arra, hogy melegségükből, jóságuk
ból, szeretetiikből, gazdagságukból má
soknak is bőkezűen juttassanak, hogy 
fényt hintsenek olyanok útjára’ isJ, ; kik 
gondok között, nyomorúságban élnék, 
sötétségben járnak. Az ilyen gyermekek 
lehetnek csak mindig készen arra. “hogy 
a maguk kenyeréből másnak fs örömmel 
szeljenek, filléreikből másoknak' is "fut
tassanak, ruhájukkal a didergőt,' 1 a me
zítelent betakarják. Csak az ilyenek örül
nek együtt, az örülőkkel és sírnák" a ; sí
rókkal. Akik Isten közelségébe jutna el, 

'azok embertársaiktól sohasem lesznek 
távol. Mint Isten
nek az angyalai 

munkálkodnak 
majdj ' hogy teljes 
legyen á föld Isten 
dicsőségével.

A Gusztáv Adolf 
Ifj. Gyámintézet 

ilyen munkát' vé
gez'. Égy felől.oltárt 
épít, ahol a hit,tüze 
gyűl, áz Isten iránti;

szeretet lángja 
éled, másfelől . en
nek fényességében:, 
segítő kezét nyújt
ja azoknak, kik ir
galmas samaritá- 
núsra várakoznak 
Milyen' áldás : is 
lenne, lia mindén 
iskolában megala
kulna az a nemes 
célt szolgáló, az 
egyes és a köz
egyház és haza jö
vendőjéért mun
kálkodni tudó és 
akaró egyesület, 
különösen pedig a 

leányiskolákban, 
ahol á leányok 

meglátnák és magukévá tennék azt a 
legszentebb feladatot, melynek teljesíté
se nélkül boldog jövendő teljesen lehe
tetlen. Mert az egyházi és nemzeti élet
ben a jövendő jórészt a leányszíveken 
fordul meg s ha azok telve lesznek az 
Isten és az ember iránti szeretet érzései
vel, akkor nem lesz hiú az emberi vágy 
s hiábavaló minden emberi törekvés.

Bár adná a kegyelem Istene, hogy "a 
Szentlélek lángja azokra is kiáradna, kik 
ezt a munkát még el nem kezdték és pü*j 
ros pünkösd napján nagy elhatározások 
ébrednének a szívekben.

RUZiCSKA LÁSZLÓ 
vallástanár,

a budapesti evang laányg;mnázium 
ifj gyámintézetének tanárelnöke

Gydmintézeii teendők.  O t t .  
ahol még nem történt meg, sürgősen 
tartsuk meg a házankénti gyűjtést. En
nek elvégzése után állítsuk össze a helyi 
gyámintézet számadását, szem előtt 
tartva az alapszabályok 16. §-ának 
pontját.
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Örvendetes fjirek.
Minden évben termést ad. Tíz évvel 

ezelőtt a Thébusz-testvérek Istenben 
boldogult édesatyjuk, Thébusz János 
emlékére 12,'500.000 koronányi gyáminté
zeti alapítványt létesítettek. Az alapító- 
levél értelmében a kamatok évente szór- 
ványgyülekezet^knek bibliával, énekes
és imakönyvekkel való ellátására fordí
tandók. Ez a nemes alapítvány olyan, 
mint a folyóvizek mellett plántáltatok 
termőfa, mély az ö gyümölcsét megadja 
idejekorán. <1. Zsoltár.) Legutóbb a 
most alapítandó egri missziónak küld
hettünk ebből az alapítványból 20 Du
nántúli énekeskönyvet.

Presbiterek a Gyámintézet szolgála
tában. A celldömölki egyházközség, ahol 
ezidén két presbiter kétszer annyi ado
mányt gyűjtött össze, mint a múlt év
ben, elhatárolta, hogy ezután minden 
presbiter számára külön gyüjtöívet kér 
az egyházmegyei gyámintézettől.

Konfirmandusok a Gyámintézet szol
gálatában. A pesti magyar egyház lelké
szei: D. Raffay Sándor püspök, Kemény 
Lajos föesperes, Majba Vilmos lelkész a 
konfirmandusokat is beállították a 
Gyámintézet szolgálatába. Minden kon
firmandusnak egy-egy számozott gyüj- 
tőívet adnak ezzel a felírással: ,,A ma
gyarhoni Gusztáv Adolf Gyámintézet, 
mely az egész országban gyámolítja, 
templom és iskolaépítésben segíti a sze
génységgel küzdő evangélikus gyüleke
zeteket.; megajándékozza énekes- és 
imakönyvekkei, bibliával a templom nél
kül elszórtan élő evangéikus híveket, az
zal a kéréssel fordul a nemes és áldozat
kész hívekhez, hogy ez Istennek tetsző 
munkájban öt támogatni szíveskedjenek. 
Konfirmációra készülő gyermekeink ke
zébe adja e gyüjtöívet, hogy így ők is 
megtanuljanak „jót tenni hitünk cselé
deivel“. Kérjük, hallgassák meg gyer
mekeink kérő szavát és adakozzanak 
kész szívvel a gyámintézet javára“.

Ifjúságunk munkába áll. Markó Sán
dor, a budapesti I. kér. áll. Verböczy 
reálgimnázium VIII. oszt. tanulója arról 
értesít, hogy a nevezett reálgimnázium
ban megalakult az ifjúsági gyámintézet. 
A tanuló ifjúság örül, hogy egyházunk 
iránt való háláját közvetlenül is kifejez
heti és hogy ezentúl az egyháztól nem 
mindig csak vár, de adhat is néki. A 
gyűjtés mind a nyolc osztályban szép 
eredménnyel folyik. Szeretettel köszönt
jük a jó ügyben buzgolkodó nemes ifjú
ságot.

Rügyfakadás. Az Ágfalvához tartozó 
Sopronbánfalva leánygyülekezet, mely a 
múlt évben a németországi Gusztáv 
Adolf Egylet kis szeretetadományát kap
ta meg (7000 Rm.), abba a kellemes 
helyzetbe jutott, hogy önállósulásra gon
dolván. mindenekelőtt paplakot építhet. 
Az építkezést még ez évben megakarja 
kezdeni. Ugyancsak ez az egyházközség 
a háborúban elrekvirált harangók helyett 
most újakat szerez be.

A mi harangunk is megszó’al. A len
tid evangélikus misszió, mely három év
vel ezelőtt megépítette és ki is fizette 
kis templomát, most harangot kap a 
templomtoronyba. A harangot Varga Ist
vánná pákái hívünk adományozza, elhalt 
nővére emlékezetére. 300 éves hallgatás 
után újra kondid evangélikus harang 
Lentiben. Az ür áldja meg az ajándékot 
és az adományozót egyaránt. .

E v a n g é l i k u s  N é p i s k o l a

Miből készült a bábolnai harang? Ami
kor husvét hetében Németországban jár
tam, az egyik szász papiakban, Bern- 
stadtban, Kirnbauer Qyuia, volt vágódi, 
majd ménhárdi lelkésztéstvérem nagy 
láda staniol-papírt mutatott. Az iskolás 
gyermekek • és a konfirmandusok gyűjtik 
ezt igen sok gyülekezetben. Ennek az 
árából önttették meg azt a harangot, me
lyet a bábolnai gyülekezet kapott a 
Gusztáv Adolf Egylettől. Mennyi apró 
kéz s mennyi meleg szív állott Németor
szágban a bábolnai gyülekezet szolgála
tában. Vájjon mikor szívleljük meg mi is 
Krisztus Urunk tanítását: ,,Szedjétek 
össze a megmaradt darabokat, hogy 
semmi el ne vesszen“.

Ünnepi ajándékok.
A múlt évben Miskolcon tartott Egye

temes Gyámintézeti közgyűlés, ill. ünne
pély alkalmával a Gyámintézet a követ
kező adományokban részesült:

A miskolci nőegylet egy díszes ezüst 
urvacsorai kelyhet ajánlott fel; a mis
kolci leányegyesület egy díszes oltár- és 
szószékterítőt; az abaujszántói egyház 
egy ezüst kehelyt; a miskolci tanítóké- 
pezde: 30 P-t; a miskolci jogakadémia a 
már megajánlott 50 P-ön felül 3 magyar 
és 3 német nyelvű díszmunkát, melyet a 
tanári kar adott ki a reformáció' négy- 
százéves évfordulója emlékére.; az arnóti 
gyülekezet: egy oltárterítőt, egy keresz
telő-medence takarót és egy bibliát; az 
ózdi Luther-Szövetség: 10 drb., a diós
győri egyház 10 drb., a nyíregyházi egy
ház (szabolcsi misszió részére) 10 drb., 
a tokaji egyház 5 drb., a sátoraljaújhelyi 
egyház 5 drb., a kisvárdái egyház 4 drb. 
és Andaházy Erzsébet miskolci hívő 1 
drb. dunántúli magyar énekeskönyvet 
(45 drb.), a miskolci ref. gimnázium ev. 
növendékei 12 drb. újtestamentumot, 
özv. Lippay Béláné 1 gyertvatartó, 1 po
hár, kjs .. térítőikét; a fancsali, az újcsaná-"1 
lesi és az arnóti egyházak, továbbá Far
kas Jenőné, Pech Gotthárdné, Horváth 
Margit. Hury nővérek. Mészáros Jenőné, 
Hornvik Józsefné. Alexy Hedvig, Dubra- 
vay Erzsébet, miskolci egyházhívek és a 
miskolci ízr. iskolába járó ev. képzős 
leányok 1—1 bibliát, Ramazetter Zol
tánná miskolci hívő 2 drb. bibliát; Gu
bás Ferencné és Mészáros Erzsébet mis
kolci egyháztagok 1—1 drb. díszkötéses 
újtestamentumot. — Az adományokat a 
gyámintézet egyházi elnöke a következő 
beszéddel köszönte meg:

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Ha Gusztáv Adolf .Gyámintézetünk 

szegényes helvzetér.e gondolok s a most 
vett gazdag ajándékokra nézek, az a fa
bula jut eszembe, amely egy szegény kis 
árvaleányról szól.

Az a szegény kis leány elvesztette 
édesatyját s édesanyját. Nem maradt rá 
más, mint egy vékony kis ruha s egy ka
raj kenyér. S mivel édesanyja halála 
után nem volt már, hová lehajtani fejét, 
felhúzta kis ruháját, kezébe vette -utolsó 
darab kenyerét s világgá ment. Amikor 
kiért a mezőre, szegény éhes emberrel 
találkozott. A kis árva megsajnálta ezt 
az embert s odaadta neki utolsó falat 
kenyerét. Tovább menve, találkozott égy 
kisleánnyal, akinek szakadozott rongyos 
volt a ruhája. A kis árva levetette felső 
ruháját s felöltöztette a szakadozott ron
gyos ruhájú leányt. Amint így ment
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mendegéit, az erdőbe ért, elébe került 
egy másik leány, akin semmiféle,' ruha 
nem .volt már s aki csak -úgy didergett 
a hidegtől. Ezt látva, levetette a kis ár
va még alsó ruháját is s odaadta a di
dergő kis leánynak, úgy gondolva, hogy 
a sötét erdőben úgy sem látja senki az 
ő mezítelenségét. S íme, amint ott állt 
mezítelenül, ruhátlanul a nagy sötét er
dőben, egyszerre csak megnyílt felette 
az ég s Istennek fehérszárnyú s lelkű an
gyalai lejöttek s hozzáléptek s felöltöz
tették szép ruhába. S újból s újból meg
nyílt az ég s a szép ragyogó fényes csil
lagok mind aláhullottak a földre s tallé
rokká változtak. Ami szegény kis árvánk 
pedig szorgalmasan kötényébe gyűjtötte 
a tallérokat, gazdag lett s újból követ
hette szíve sugallatát: a szegényeket fel
öltöztette. táplálta.

Ez a jólelkű kis árva, a mi Gyáminté
zetünk. Ä- helyi, az egyházmegyei, az 
egyházkerületi Gyámintézetek minden 
alkalommal, évröl-évre odaadnak min
dent, mindent amijük csak van. S így 
tesz az Egyetemes Gyámintézet is. Aki 
ma végig itt marad; az látni fogja, hogy 
Egyetemes Gyámintézetünk most mind
azt, amije csak van, elosztja, elajándé
kozza s itt áll megint szegényen, koldu
sán, árván. De íme — mintha csak meg
nyílt volna az ég, mintha alájöttek volna 
Isten angyalai s i aláhullottak volna a 
szép fényes csillagék. Istennek jólelkű 
angyalai hoztak ruhákat, amelyekkel me
zítelen oltárokat és; szószékeket tudunk 
megint befedni.; hoztak aranyos, ezüstös 
szent-edényeket, amelyekből az élet út
ján elfáradt, elepedt lelkeket a sakramen- 
tomi használatra megáldott kenyérrel és- 
borral tudjuk üdíteni s ’ megelégíteni: 
hoztak bibliát, énekes könyveket, ima
könyveket, amelyekkel az Isten igéje 
után éhező szíveket tudjuk táplálni: hoz
tak pénzt is, amelyekkel újból néhány 
követ tudunk beilleszteni Istennek itt is,, 
ott is épülő szent templomába.

Oh köszönöm, köszönöm mindnyá
juknak, hogy lsen angyalai, követői, 
csillagai lettek s a Gusztáv Adolf Gyám
intézetet gazdaggá tették, hogy az ismét 
másokat gazdagíthasson. A iő' Isten áld
ja meg ezért Önöket mind a két kezével?

Gyámintézeti persely:
A gyámintézet lapjára, jlletve a gyám

intézet céljaira adakoztak a következők: 
Ruttkay-Mathussovits Elemér, Kő

s z e g ,  l a p r a  —  —  —  — 1 0 . — P
J a u s z  L a j o s  f ő m é r n ö k  l a p r a 5 . —
C e n t g r ó f  K á r o l y ,  L ö k ö s h a ' z a 5 , - »
N é m e t h  K á r o l y ,  L é b é n y 1 . — w
D r .  T ö p l e r  K á l m á n ,  S o p r o n 1 — »•
B á r ó  C o n r a d - H a u e r ,  S o p r o n 1 .— T
S o p r o n i  g y ü l e k e z e t  „ 2 0 . 1 9 w
S o p r o n i  E v .  T a n í t ó k é p z .  i f j ú s á g  „ 3  1 4
S z a r v a s i  g y ü l e k e z e t  —  —  — 1 0 , — »
Ö z v .  L a n g  J á n o s n é ,  S z a r v a s  — 5 . —
A s z ó d i  e v  g i m n á z i u m i  i f j ú s á g  — 2 . 3 7
S o p r o n i  m a g y a r  k o n f i r m a n d u s o k 1 0  — n
H u b e r  A l a d á r  S o p r o n ,  k ö z p ,  g y ű j t 5 . — .

A m i d ő n  e z  a d o m á n y o k a t h á l á s á r a
megköszönjük. gyámintézetünket híve
inknek jóindulatú támogatásába ajánljuk. 
Adományokat elfogad és köszönettel 
nyugtáz a Magyarhoni Gusztáv Adolf 
Gyámintézet pénztára Budapest, IV,, 
De*ák-tér 4. „Mindenekkel jól tegyünk* 
kiváltképen pedig a nii hitünknek cselé - 
divel.“ (Gál. 6,'  10.)



Pályázati hirdetmény.
A Nem Állami Tanszemélyzet Országos Nyugdíjintézete által 

Kecskeméten fenntartott Faragó Béla Országos Árvaházban az 1935. 
évi szeptember 1-re megüresedő helyekre, a fenti nyugdíjintézet ter
hére nevelési járulékot élvező és a 6. életévüket betöltött árvák 
részére pályázatot hirdetek.

Az árvaházban leendő felvételre és a nevelési járulék ellené
ben leendő neveltetésre a nevezett nyugdíjintézet kötelékébe tar
tozó tanintézeteknél működött férfi- és nőtanárok, tanítók, óvók és 
altisztek teljesen szülőtlen és a mellett teljesen vagyontalan árvái 
igényjogosultak.

Ámennyiben a megüresedő helyekre megfelelő számú teljesen 
szülőtlen árva felvételét nem kérnék, felvételre számíthatnak va
gyontalan félárvák is, ezek között elsősorban a hadiárvák.

A  hozzám címzett bélyegjeién pályázati kérvényeket az alábbi 
okmányokkal felszerelve, 1935. évi június hó 5-ig kell a kecskeméti 
Faragó Béla Országos Árvaház igazgatóságához beküldeni.

A  melléklendő okmányok, A felvétetni kívánt árva:
1. születési anyakönyvi kivonata;
2. himlő-, illetve újraoltási bizonyítványa;
3. az elmúlt iskolai évről szóló bizonyítványa és a folyó tan

évről az első félévi értesítője;
4. a legújabb keletű közhatósági bizonyítvány (orvosi) arról, 

hogy az árva testileg és szellemileg ép és internátusi nevelésre al
kalmas;

5. az árvának vagyontalanságát, a félárvánál pedig az életben  
lévő szti-lő vagyontalanságát és jelenlegi foglalkozását igazoló hely
hatósági bizonyítvány;

6. az árva szüleinek családi értesítője;
7. az árva nevelési járulékának utalványozásáról szóló itteni 

rendelet másolata, illetve a legutolsó havi nevelési járulék kifize
tését igazoló „Szelvény“;

8. a gyám kirendelésére vonatkozó végzés (árvaszéki hatá
rozat);

9. a néhai szülő volt kezelő orvosának, vagy a halottkémnek 
bizonylata — az esetben, ha a családi értesítőből, vagy a halotti 
anyakönyvi kivonatból nem tűnik ki — , hogy a szülő milyen beteg
ségben halt meg;

10. gyámi nyilatkozat arról, hogy az árva felvétele esetén ne
velésére és ápolására nézve minden beávatkozási jogról lemond és 
az árvával való személyes érintkezés tekintetében az árvaháznál 
fennálló szabályoknak magát feltétlenül aláveti; tudomásul veszi, 
hogy az árvák csak a karácsonyi szünidőben vihetők haza és akkor 
is csak abban az esetben, ha a gyám hatósági bizonylattal igazolja, 
hogy abban a községben, ahová az árvát viszi, járványos betegség

Folytatás a 4. borítékoldalon.



nincsen, illetve a legutóbbi időben nem volt és ha kijelenti, hogy ő 
vagy megbizottja, az árvaház által Budapestig szállított árvát a pá
lyaudvaron átveszi és a szünidő elteltével a meghatározott időben 
ugyanott személyesen átadja,

A háborúban eltűnt vagy elesett alkalmazott árváinál a fenti 
iratokon kívül mellékelni kell a gyámnak nyilatkozatát arról, hogy 
arra az időre, amíg az árva az árvaházban neveltetik, az árvát meg
illető katonai nevelési járulékot beszolgáltatja az árvaház pénz
tárába.

Az elkésetten, vagy nem az árvaház igazgatóságához benyújtott 
kérvények figyelembe nem vehetők,

Budapesten, 1935, évi március hó 21-én.

Szerkesztői üzenetek.
Rozsondaí Károly, Sopron. A cikkel kapcsolatban felvetett 

gondolatot a legnagyobb örömmel üdvözlöm s megvalósítását kész
séggel előmozdítom lapunk hasábjain. Felajánlom részedre e célból 
a lap hasábjait s kérem a pszichológiai kurzus anyagául szolgáló ér
tekezéseket megküldeni- A  hónap 16-án zárjuk a lapot. Amíg bő
vebb levélben, vagy személyesen megvitathatnék a tervet, addig is 
köszönöm szíves munkakészségedet s azt továbbra is kérem lapunk 
számára. A korrektúrával nem terhellek. Azt a nyomda nagyon 
jól végzi,

Bertalan Sándor, Kemenesmagasi. A tiszteletpéldányból új ol
dalról ismertelek meg. A  sikerült művet köszönöm s üdvözöllek,

Benedek Vince, Győr. Sajnálom, hogy a Püspök Úrnál tett lá
togatásom alkalmával nem jutott arra időm, miszerint a jelzett elő
adásért beszaladhattam volna. Pedig fel akartalak keresni ottho
nodban, Remélem, hogy legközelebb lesz erre is alkalmam.

Dr. Pozsonyi K., Rákoskeresztúr. A cikket elhelyeztem. Ag
godalmaid jogosak. Csodálkozom, hogy Debrecenből nem kaptál 
választ. Nem a címzésben volt-e hiba?

Olvasóinkat kérem, szíveskedjenek üdülőházunk mai számban 
megjelent ismertetésének adatairól ismerőseiket tájékoztatva, őket 
üdülőházunkban nyaralásra buzdítani s a maguk részéről is felke
resni a nyári időszakban üdülőházunkat.

A Franklin-Társulat szíves előzékenységgel 500 pengő előleget 
utalt ki részünkre, így abból a festési munkálatokat is teljesen el 
tudjuk végeztetni s üdülőházunk új köntösben fogadja ezévi vendé
geinket.

Technikai okok miatt lapunk csekkszámláján csak előfizetést 
küldjön mindenki. Tagsági díjat utalványon kér a pénztáros. Min
den lapunknak küldött összegnél jelezze pontosan a feladó, hogy az 
az iskola, a tantestület, vagy egyesek előfizetése-e!



EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

a z  o r s z á g o s  Ág o s t a i  h it v a l l á s ú  e v a n g é l ik u s
TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE

ALAPÍTOTTA: KAPI GYULA és P A P P  J Ó Z S E F
1924. január 1-től 1934. december 81-ig '
s z e r k e s z t e t t e  é s  k i a d t a :

KRUG LAJOS
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Szerkeszti: “ /

SOMOGYI BÉLA
Kiadja;

AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK A SZERKESZ
TŐSÉGHEZ (KÖRMEND), AZ ELŐFIZETÉSI DÍJAK AZ ORSZÁGOS 

EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET PÉNZTÁRA CEGLÉD 
(42.523 SZ. CSEKKSZÁMLA) CÍMÉRE KÜLDENDŐK

♦ ♦ ♦ ♦

XLI. ÉVFOLYAM 7-8 . SZÁM 
1935. ÉVI JÚLIUS—AUGUSZTUS HÓ

♦ ♦ ♦ ♦

Előfizetési ára : egész évre 10, félévre 5 pengő

Köttig-Romwaiter Nyomda Bérlői, Sopron.



Szerkesztői üzenetek
Felkérem mindazokat az iskolákat, amelyek eddig lapunkra 

elő nem fizettek, hogy előfizetésüket küldjék be lapunk csekkszám
lájára! így a nyomdával szemben fennálló kötelezettségünknek ele
get tehetünk s lapunk szétküldésében zavarok nem állanak elő. Az
első félévi előfizetést már beküldő iskolák újítsák meg előfizetésü
ket a második félévre. Több iskolafenntartó a beiratási díjakból 
fedezi az előfizetési díjat. Most a beiratások alkalmával ne feled
kezzenek meg e kötelezettségükről!

Porrog. Előfizetése 1935. június 30-ig rendben van!
Szentgotthárd. Előfizetése 1935, június 30-ig rendben van!
Ivándárda. Előfizetése f, év végéig rendben van!
Elefánty S., Debrecen. Az értesítőt ismertettem. Miért feles

leges az iskolának küldött példány? Részedre, a tantestület részére 
és az iskola részére megy egy-egy példány. Az iskola címszalagját 
kinyomattuk 4 évre, annak előfizetését nem törölhetjük! Értesíts a 
helyzetről! Ha semmiképpen sem találtok fedezetet három pél
dányra, akkor beszüntetem a tantestület lapját, de az iskoláét nem 
szüntethetem be!

Városmiske. Mint törpe iskolának, az eddig beküldött előfize
tési összegért küldjük a lapot egészen ez év végéig. Fogadja el az 
iskola! A választmány határozata jogosít fel e kedvezmény nyúj
tására.

A kiadóhivatal kéri, hogy az előfizetési díjak beküldésénél tisz
tán, olvashatóan írja meg mindenki, melyik iskola vagy kartárs elő
fizetését küldi be!

Rozsondai K., Sopron. Örömmel teljesítem kérésedet. A cikk 
mindig nagyobb ellenérték. így mi vagyunk még lekötelezettjeid. A 
címlapra vonatkozólag közöltekkel is egyetértek s jövőre meg is 
valósítjuk. Kár, hogy Révfülöpön nem találkozhatunk! Végül: gra
tulálok! A  szeptemberi számra is kérve közleményedet, üdvözöllek!

Többeknek. Közlöm, hogy mindazok, akik F a r k a s  Z o l t á n  
kölesdi lelkész „Pásztorunk a Jézus" c. gyermekáhítatot tartalmazó 
könyvét megrendelték, ez év szeptemberében azt megkapják, mert, 
bár eddig a kevésszámú előfizető miatt a mű meg nem jelenhetett, 
most sikerült a szerzőnek az egyik egyházi könyvkiadóhivatallal 
megállapodásra jutnia.

Grieszháber E. Henrik. A levélmásolatot legközelebb vissza
küldöm s legutóbbi soraidra is, mihelyt időm lesz rá, válaszolok.

Kapí Gyula Ifjúsági Belmisszió Egyesület elnöke, Sopron. Szí
vesen tettem s teszem a jövőben is!
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Mérleg.
Nem egyoldalúan a tanítói tö rekvések  m érlegét óhajtom vizs

gálat alá venni. I tt nagyon kevés olyan jelenségről szám olhatnék 
be, ami határozo tt javulást m utat s javunkra fordíthatja a mérés 
eredm ényét. Közoktatásügyi korm ányzatunk az általános helyzet 
ad ta m egkötöttségében egyetlen nagyjelentőségű koreszm e meg
valósításához sem talál kellő eszközöket. Külön vita tárgyául szol
gálhatna az, hogy helyes-e a tú lzott reálpolitikát érvényre juttatni 
a nevelésoktatásügyi törekvések terén! Nem volna-e sokkal jobb 
befek tetés e téren  m erészebb elgondolás keresztülvitele, mint a 
pénzügyi lehetőségek határaihoz szabva minden eszmei célkitűzés 
sorsát egy helyben állni s várva az idő fordulását, tűrni, hogy nap- 
ró l-napra követelőkben lépjen föl az élet szava s a haladás szel
leme. Ma be kell érnünk azzal, hogy mindössze olyan törekvés 
megvalósítása lehet a közoktatásügyi korm ányzat javaslata, amely 
pénzügyileg megoldható a tá rca  keretében  elérhető m egtakarítá
sokból. így azután oktatásügyünknek új intézm ények helyett meg 
kell elégedni átszervezésekkel s terhek, kötelességek más szer
vekre átruházásával. Gondolok a tanügyi közigazgatás á tszerve
zésére, az iskolafelügyeletre.

Igazi alkotó munka az adott helyzetben nehezen indulhat el s 
így nagyon sok nevelésoktatási törekvésünk s még kevésbbé szo
rosan vett tanítói törekvésünk nem is m utat nagy előhaladást. A 
hivatalos korm ányzat az alkotmányjogi testü le teket talán  meg 
tudja nyugtatni a helyzetkép megnyugtató beállításával, bizakodó 
közhangulat m egterem tésével, de mi, a gyakorlati élet nehézségei
vel naponként fárasztó harcot vívó népnevelők, súlyos m ulasztás
nak látjuk, szomorúan tapasztaljuk napról-napra az új alkotások el
odázását, a nem zetm entő m unkában a népműveltség, a haladás 
szellem ének az élről lefokozását és másodrangú jelentőségűvé le- 
ejtését.

Sok mindent lehet pótolni k itartó  munkával, szorgalommal s 
a férfiúi kötelességteljesítés végső erőfeszítéséig fokozásával, de 
vannak az életnek olyan követelései, am elyek új berendezkedést, 
új szerveket, életszükségleti eszközöket kívánnak. Ezek nélkül a 
kellékek nélkül a leghősiesebb küzdelem sem biztat kellő sikerrel.

Az elmúlt tanév munkás napjaiban gyakran éreztük ennek az



önfeláldozó küzdelem nek sokszor k ilátástalan  sorsát. Nem a mi 
áldozati m unkánkat sajnáltuk e kétségek idején. Nem! A mi kész
ségünk mindig teljes odaadás nevelőoktatói feladataink megoldása 
érdekében. Mi sokszor a távolabbi célkitűzések sorsán, az esz
ményi nevelői törekvések, az úi szellem diadalának kétséges vol
tán  aggódó lélekkel vívtuk népoktatásügyünk munkamezején napi 
életküzdelm ünket és nemes törekvések  diadalát féltettük a szűkre 
szabott keretek , a hiányzó eszközök, a földre lenyiigző nehézségek 
gyümölcsöt pusztító hatásától.

M agasratörő művelődési m unkatervünk mindig eszmények 
határvonaláig emelte lelkünk szárnyait. Amit évek gazdasági nyo
mása m iatt fejlődés felé indítani nem lehetett, azt is emelni ak a r
tuk  a legalaposabb szakértelem m el a legfelsőbb fokig. Eszközök 
hiányában a legtalálékonyabb fogásokkal, ügyeskedésekkel keres
tük a hiánypótló m ódozatokat s elpalástoltuk az igazi nehézsége
ket. Mily sok szaktudást igényelt e törekvésünk s mennyi m unka
erőt megem észtett!

Mi a mérlege ennek az erőkifejtésnek? M egtaláljuk-e nevelés
oktatási küzdelm eink ellenértékét gyerm ekkertjeink term őfáinak 
gyümölcseiben?

Vizsgáljuk e kérdést tanévzárás idején és m erítsünk belőle 
tanulságokat a további törekvések előmozdításához.

Milyen jelei vannak az előhaladásnak a nevelés terén? Milyen 
külső megnyilvánulásait észlelhetjük a gyermek m agatartásában 
nevelői m unkánk sikerének? Az utóbbi esztendőkben többször hal
lottunk hivatott egyénektől is elitélö vélem ényt éppen a gyermek 
külső fellépésére nézve. Állandó tanulmányozás tárgyává téve az 
tanév folyamán ezt a kérdést, néhány megfigyeléssel kívánom azt 
megvilágítani.

A gyerm ektanulm ányozás legfontosabb eszközével: a meg
figyeléssel jutottam  el néhány m egállapításig s igyekszem azt a jö
vőben hasznosítani. Amint én megfigyeltem, megfigyelhette más is 
azt a mozgalmas képet, amit a gyerm eksereg óraközí szünetben 
nyújt. Láttam  a féktelen játékkedv csapongását, az igazi gyermeki 
gondtalanság em elkedett hangulatm egnyilvánulasát, a pajzánság s 
a féktelen hancurozási szenvedély szabadjára engedett, harsogva 
kinyílt zsilipjeit. Szinte m egdöbbent a hangzavar s a felületes szem
lélő első pillanatra fegyelm ezettlenségnek, szabadosságnak Ítéli az 
óraközi szünet felszabadultságában tomboló erőket.

De vége a szünetnek! A gyerm eksereg fegyelm ezetten sorako
zik és bevonul a munka műhelyébe. Egyesekből egy ideig még k i
kitör élményeik derűs m egnyilatkozása és éppen ezért nincs is 
azonnal teljes nyugalom a munka megindulásakor, de csakham ar le
fojtja a felszabadult belső erőket az oiktatótevékenység lehiggadást- 
kiváltó jellege. A lelki és testi felüdülés m unkatöbbletben hozza 
meg kam atait. Hogy üdítő volt a rövid felszabadulás, látszik abból 
is, hogy még munka közben is, hog-y a tanulás folyamán is k ikap
csolódik egy-egy pillanatra néha a gyermek s fellobban benne a 
term észetében rejlő élénkség. Ahol az új szellem valóban úrrá lett
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oktató és «gyermek m agatartásában- o tt ez az élénkség, a gyermeki 
vidámság term észetes hangulatm egnyilvánulása ta r t  még az ok ta tó 
tevékenység folyamán is s ott éppen ezért nincs teljes, zajtalan 
oktató  munka. Nem is lehet, m ert hiszen a m unkának is van bizo
nyos zaja s nincs szokva a gyermek a teljes mozdulatlansághoz. 
Sőt éppen a hatás és ellenhatás viszonyából következik, hogy an
nál féktelenebb a gyerm eksereg óraközi kedélym egnyilatkozása, 
mennél inkább lefolvtottuk azt a fegyelem szempontjából a munka 
során s mennél inkább m egkívántuk a drákói szigorúsági! csendet.

Új szellemet ott látok, ahol a munka csendes zsongásában meg
találom  a gyerm eknek azt az önfegyelmező erejét, amivel eleve k i
zár onnan minden oda nemvaló, rendzavaró mozzanatot, nyeglesé
get, időrabló játszadozást s tud figyelmet összpontosítani ott, ahol 
munka, kötelesség várja őt.

Ha néha még kétségesnek látszik is ennek az önfegyelmeziés- 
nek valóban kialakulása, egyik-másik megfigyelésem mégis meg
nyugtat. Ünnepi felvonuláson, a templom áhitatos csendjében, vagy 
más hasonló alkalom szerűségek között mindig megtalálom a gyer
m ekek nagy többségében az önfegyelmező erőből fakadó, önmér- 
séklö nyugodtságot. Én úgy látom, hogy a múlt nevelési rendszere 
m ellett nem tudta a gyermek a m erev iskolai fegyelem bilincseiből 
kiszabadulva saját elhatározásából magát kellően m érsékelni és ön
fegyelmező erővel kifogástalan m agatartásra  hangolni.

Sőt szabadjára engedve, állandó irányításhoz szokott egyénisé
gével sokszor éretlen pajkosságra, bosszantó rendzavarásra k ere
sett alkalm at. Ezzel szemben most az önfegyelmezö erő működik 
akaratelhatározásában  a munka zsongásában s a teljes csendet kö
vetelő alkalm ak tiszteletben tartásában  egyaránt. Ez az önfegyel
mező akaratelhatározás helyes m agatartást hoz magával, amint ezt 
m ár minden nyitott szemmel figyelő nevelő nem egyszer megálla
píthatta . Kialakul ez a m agatartás lassanként a tervszerű ráneve- 
léssel a gyermek minden életnyilvánulásánál.

Van megfigyeléseimben más biztató jelenség is: a kezdem énye
zés a gyermek akaratelhatározásában. E jelenségnek eleinte talán 
még a csiráit figyelhetjük csak meg, de m ár azok is a gyermek ön
állóságának jelei. Szolgálatkészség, rend tartás a terem  és az iskola- 
épület körül az ő cselekvőképessége m egnyilatkozásának mind tá 
gas tere! Nem kell figyelmeztetés, önként végzik, m unkaóra idején 
is mind a felmerülő: reájuk váró teendőket. Vigyáznak a tábla, a 
képek, ablakok, padok s különösen a padló tisztaságára. Ránevelés- 
sel lehet itt is legelőbb sikereket elérni s a helyes irányítás nagyon 
gyors eredm ényeket hoz, úgy, hogy később mi magunk a háttérben  
m aradhatunk s csak az a dolgunk, hogy az önként megnyilatkozó 
m unkakedvet, öntevékenységet ébren tartsuk.

Itt nyílik alkalom az új nevelésoktatási irányzat egyik valóban 
m egszívlelésre érdem es kivánalm a jogosságának igazolására. Régen: 
a nagyon gyenge tehetségű gyermek igen m agára maradt, nem ha
ladt előre s keserűen érezte, hogy ő a többivel szemben semmit 
sem tud. Ma sem tudunk valami csodával határos módon nagy ered-
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m ényeket felm utatni ilyen gyermeknél. De mégsem kapcsolódik ki 
az ilyen gyermek annyira a közös munkából, mint a régi iskolában.

Élő példa rá egy V. osztályos növendékem. M ár 12 éves. N a
gyon gyenge tehetségű, A rend tartási m unkában azonban ő a leg- 
éberebb. Keze elég ügyes. M egbízható gyermek. Elvégez minden, 
neki megfelelő munkát. Szorgalmas, m unkaszerető. Szinte szemem
ből kiolvassa kívánságom at s villámgyorsan ugrik s adja kezembe 
a tanítási eszközöket. Ez a gyermek talán kevés elméleti tudással 
lép ki az életbe s abból is ham arosan sokat elfelejt. De mégis szi
lárdan hiszem, hogy boldogulni fog. M egtalálja helyét, m ert meg
szerette  a munkát. Ha nem ébresztem  fel benne az önbizalmat s 
nem adok neki alkalm at a tevékenykedésre, fásult, közönyös gyer
mek m arad s talán az életben hasznavehetlen em berré válik, hiszen 
az elméleti ism eretek terén  messze lem arad s a többi hasonló- 
koruak közt nem találná helyét,

íme egy-két kép az elmúlt év iskolai életéből mérlegre téve és 
értékelve. Egy-két példa az új szellem lassú térhódítására s helyes 
elveinek igazolására. Példa arra, hogy a továbbépítés kellő esz
közeinek hiányában is vannak olyan belső területeink nevelőokta
tói tevékenységünkben, hol sok alkalom nyílik helyes elvek meg
valósítására.

Lapunkban e megfigyeléseknek, a gyermektanulmányozásnak 
tágabb te re t kivánunk nyújtani és sorozatos cikkekkel óhajtjuk e 
célt szolgálni. Bevezette e m unkát Rozsodai Károly, a soproni 
tanítóképzőintézet pedagógiai tanárának  lapunk múlt számában 
megjelent cikke s ilyenirányú munka iránt kivánjuk az érdeklődést 
felkelteni e sorok útján is.

Dolgozzák fel kartársaim  hasoló tárgyú megfigyeléseiket a 
szünidő folyamán s küldjék be lapunk számára, hogy így minden 
újabb munkaév tanulságait haznosíthassuk s azokat további nevelő
oktató tevékenységünk javára és céljainak megvalósítására fordít
hassuk.

Problémák a ma iskolájában.
(Folytatás.)

írta : Lúdvári Sándor.

Quaíítás (minőség), quantitás (mennyiség) probléma,

A tegnap —• ma problém ájának fejtegetésénei szükségszerűen 
el kell jutnunk a fenti fogalmakhoz. M ielőtt erre azonban rátérnék, 
egy beismerést kell tennem, azt u. i., hogy soraim sokaknál csalódást 
fognak kelteni, amennyiben célom nem szorosabb értelemben vett ne
velési. tanítási módszeres kérdések fejtegetése, hanem egy kis lélek- 
bonctan, legelsősorban önlélekbocolás: vivisectio, akar lenni. Hiszen 
abban mindnyájan egyetértünk, hogy új élet küszöbére állított ben
nünket az új tanterv, új célokat tűzött ki, amelyeket nekünk kell
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megvalósítanunk. Kérdem, meg lehet-e új célokat valósítani — meg
újulás nélkül? Meg van-e tanítói lelkűnkben ez az újjászületés?

Legyünk őszinték, az új idők rengeteg sok és pompás, értékes 
szakirodalmi term éket bocsátottak rendelkezésünkre szakközlönyök
ben, szakkönyvekben egyaránt. Maga az új tanterv és utasítás igazi 
pompás szellempalotája a ma pedagógiájának De legtöbb munka azt 
a célt tűzi maga elé: miként tanítsunk, neveljünk az új idők szelle
mében? Vagyis miként dolgozzunk egyes tantárgyak keretében az új 
módszer szerint. Közeli célokat, megoldásokat taglal, ad utasításokat 
az egyes tantárgyak tanításánál, szinte pompás tanítástervezeteket, 
amelyek, mint gyönyör hanglemezek, kínálják magukat, hogy a ta 
nító saját agy gramofonján lepergesse azokat.

Távol legyen azonban, mintha a vezérkönyv ellen akarna sze
rény  értekezésem kémikusán akarnokoskodó tücsökcirpelés. lenni. 
Egyáltalában nem. Hiszen magam is azoknak emlőjén gyarapodtam, 
szereztem eszmei tisztulást, új pedagógiai elgondolásokból származó 
gyakorlati megvalósításokat. De mégis meg kell mondani, hogy a ki
tűnő vezérkönyvek veszélyt is rejtenek magukban, mégpedig azt, hogy 
éppen elsőrendű kidolgozottságuknál fogva szinte kínálják a készet, 
ami meg van sütve-főzve elsőrendű lélekkonyhákban, csak fel kell 
azokat tálalni. Szinte, mint említettem, gramofónlemezekül kínálkoz
nak a lejátszásra. Nem azt akarom ezzel mondani, mintha az új tan 
terv  szellemében minden egyes tanító új egyéni elgondolásokat te r
m eljen ki magáiból s saját egyéni módszert dolgozzon ki. Nem. Csu
pán csak azt, hogy az új tanterv elgondolásait úgy tekintsük, mint 
vetőmagot, amit elsősorban önlelkünkbe vetünk el gondosan s mikor 
a vetés aratássá érik, a lélekmező magot ád, ez a mag lesz a mi 
sa já t vetőmagunkká. Ebben benne van önlelkíinknek is egy pici pa
ránya a nevelés Krisztus-oltárán elégő, tanítói lélekből születő ka
lória, amely lelkünk valóságos áldozata a gyermeklélekért, a jövőért, 
tehát valóságos értéktermelődés is tanítói, gyermeki lélekben egy
aránt.

Nem tekinthetjük másnak az új tanterv problémáit, mint homok
szemeknek, amelyek kell, hogy behatoljanak a tanítói lélekkagylóba, 
hogy érzékeny belsőjét megzavarva addig súrolják, míg kitermelődik 
abban az igazgyöngy — az emberré nevelés gondolatának drága
gyöngye.

És ez így van. Ha az új tanterv elgondolásait csak úgy fognánk 
fel, hogy mennyi anyagot ölel fel a régivel szemben egyes tan tár
gyakból, mily mennyiségeket, melyeket növendékeinknek nyújtanunk 
kell, csak kvantitatíve fognánk fel, hiányozna felfogásunkból a kvali
tatív  megváltozottság. M ár pedig a mi műhelyünk, az iskola kvalíta- 
tíve változott meg az új tanterv szellemében. Ez adottság. Ehhez a l
kalmazkodnunk kell! A régi iskola túlságosan tárgyi célkitűzésű volt, 
az egyes tárgyak szinte öncélú anyagmennyiségeinek elsajá títta tásá
val. A ma iskolájában a gyermek a központ, nem az elvégzendő is
meretmennyiség. De itt is vigyáznunk kell, nehogy az új tanterv 
gyermekcipős korából magunkkal vonszoljuk az öncélú, amerikai ízű 
gyermekkultuszt, amikor az öncélúság mámorában valóban sok min-

/
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den elsikkad: így a fegyelem, figyelem, a tényleges munkavégzés, az 
íntellektualizmus ellenhatásaképpen, úgyhogy napjainkban hallatsza
nak komoly intelmek a gyermeki öncélúságot illetőleg.

Mi. van hát a középpontban?! Az ismeret? A nevelés? Maga a 
gyermek? A nemzet? Az élő Krisztus? Erre nézve legjobb lesz rá 
mutatni az új idők szép palotájának, az új íantervnek homlokzatán 
olvasható célkitűzésre: A népiskola célja a hazának vallásos, erköl
csös, értelmes és öntudatosan hazafias polgárokat nevelni, kik az á l
talános műveltség alapelemeit bírják és képesek arra, hogy ismere
teiket a gyakorlati életben értékesítsék. Gyönyörű eszmék: vallás, 
erkölcs, értelem, hazafíúság az öntudat fundamentumán, általános 
műveltség, gyakorlatiasság. Nem harmóniá-e ez? Az elgondolások, 
célkitűzések áttekinthető karaktervonalú távlati képe. Igen, mert ha. 
az új tantervű elgondolások, megoldások részleteiben elmélyedünk, 
könnyen eshetünk abba a hibába, hogy a részletek labirintusában el
tévedünk s nem látjuk meg a vezérvonalakat, amelyek gyönyörűen 
bennfoglaltatnak az egyetemes célkitűzésben egyes, harmonikus 
egészből kiszakadt részek könnyen válhatnak a harmónia rovására 
öncélúakká. Általában munkámnak főcélja, keresni azt a kilátó
pontot, ahonnan .mint a térképészet légi felvételein, a nagy távlato
kat áttekinthetjük,- megismerünk hegy-völgy borúlátókat, vízrend
szert, nem zavar a közvetlen közelség aprólékossága.

Próbáljuk a kvalitás, kvantitás szemüvegén át szemlélni a tu 
dást, ismereteket, a közelmúltban lejátszódott nagy változásokat, 
amelyek szükségszerűen hozták az új idők szellemét. A z iskolai új 
elgondolásokat, új értékmegállapításokat, egyszóval kvalitatív vál
tozást.

Örök törvény a tökéletesedés! Legyetek tökéletesek, mint a ti 
mennyei Atyátok! , . . parancsolja az Ige. Küzdelem a lét s a létharc
ban a legkiválóbbak m aradnak meg az öröklés s alkalmazkodás ha
talm as törvényei között: tanítja a természettudomány. S ha látó lé
lekkel hitet, tudást a maga természetes istenadta viszonyában hagyva 
■vizsgáljuk a terem tett világ rendjét, látjuk csak meg, milyen pompás 
egyensúly, isteni örök törvényszerűség lüktet benne. Gyönyörűen 
m egtalálja hit, tudás a maga szerepét és helyét, igaz, hogy más és 
más síkban s a kettőt összeveszítem, vagy keverni éppen ebből ki
folyólag is elemi szégyenletes fogalomzavar, az imént érintett látó
pontnak hiánya, részletekbe fúló zűrzavar. Ilyen hibába esett a kö
zelmúlt, amikor a liberálizmus nagyszerű lehetőségeket nyitott meg 
a kutató tudományok számára a maga ördöngős gyorsasággal kifej
lődött gépkultuszával. Szinte felülcsapó malomhoz hasonlított az 
idők kereke, amely a lassan cammogó évszázadok a la tt alig fordult 
valamit a feudális viszonyok között. S most egyszerre annyi hajtó
erőt kapott, hogy elkezdett peregni s eredmények hihetetlen töme
gét termelte ki az idők malma. Természetesen a gyorsasághoz m ért 
hiányossággal és felületességgel. Vagyis a múlt század a maga moz- 
gékonv polgári berendezésevei, liberális tőkés termelésével, gőzge- 
pes, motoros, villamos gyárrendszerével tüneményes gyorsasággal 
fejlesztette termelését. Pompásnál pompásabb műszerek jutnak a
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tudomány szolgálatába. A töké’etes rendszerű teleszkóppal új táv
latok nyílnak meg a csillagvilágban. Nagyszerű eredményeket tár fel 
a makrokozmoszban. A mikroszkóppal behatol a végtelen kicsinyek 
világába, A makrokozmosz nem várt csodáit tá rja  fel a kutató előtt. 
Az élettudományok terén is bámulatos felfedezéseket tesz. Új tudo
mányágak nyílnak meg. A régi alaktani, száraz rendszerezgetés he
lyett a belső, biclógikus vonatkozások lépnek előtérbe. Tudományos 
alapon kutatják  az élő világ összefüggéseit, származási törvényeit. 
Lamarck, Darwin, Hackel . . . hogy csak a legismertebbeket említ
sem, kutatják  az ember szárm azását i®. A filozófia ráépít a tudo
mányos eredményekre. Egyre-másra születnek a világszemléletek. 
Különcsen Németország a lüktető groteszk dráma porondja. Hihe
tetlen tömegben nyüzsögnek a tudományos, kétes értékű megállapí
tások: hipotézisek. Mind mohóbb és mohóbb vággyal tör a pozitiviz
mus ezekre a tudáshatáron felbur jánzott csalóka hipotézisekre 
építve a vallás félretolásával, Isten, lélek nélkül való tudományos 
világnézet felépítésére.

Mígnem Hackel Ernő jénai természettudós, a német pozitivista 
filozófia segítségével felépíti a század leglehetetlenebb fából vaska
rikáját, a tudományos, Isten nélkül való vallást, a monizmust. A  lel
kekben gyorsan terjed  a fertő, a termékeny ezirányú népszerű iro
dalom elvégezte romboló m unkáját a legszélesebb rétegekben is.

Sajnos a vallás, mint ,,kultúrprotestantizm us‘‘ szinte aranyhidat 
épített a hit és pozitivista tudás közé. A hit fenséges tanai sok te
kintetben kegyes, hangzatos ünnepi szólamokká váltak, amelyek mel
lett diadalm asan dübörgőit a hétköznapok materiális, kapzsi, pénz- 
szagú gyakorlatiassága. A vallásosság nagymértékben tartalom  
nélkül való m egszokottság gyakorlatává vált. Közben a kapzsi li
berális tőke kiterm elte a fegyvereket az egyesek, osztályok, fajok, 
nem zetek között. A gyárak onto tták  a p iacra éhes árukat s a p ia
cokat hódítandó ásító torkú ágyúkat, tankokat. A látszat vidám, 
ta rk a  rongyaiba burkolt világ nem vette  észre, hogy szörnyű rém 
leselkedik és kész lecsapni rá: a világ halálkaszása.

R ohant-rohant a gépesített világ a világháború m eredélye felé. 
A véres dáridó üszkös romjai közt vonaglott a liberális világ em
beri mivoltából kivetkőzve, lihegett bosszút a győző, hörgött az el
tiport legyőzött. Álhumanista, émelygős elvek rongyaiban emberek 
vértől csepegő karokkal eleven nem zettesteket m arcangoltak széj
jel. így született meg az öncsaló liberális álhumanizmus örök szé
gyeneképpen Csonkam agyarország is.

A rom ok közül forradalm ak vörös lángcsóvái csaptak fel, el
hamvasztva a még megmaradt értékeket. Mint egy őrülten lázas 
beteg  vonaglott a világ. K itáto tta  éhes oroszlántorkát a ma réme; 
a válság.

Mi m ére tte te tt le és ta lá lta to tt könnyűnek? Nem az isteni, 
örök bölcseség útjáról le tért ember-e, a maga önzésével, észkultú
rájával? ,,Aki vet a testnek, a testből arat veszedelm et!“

Ez volt tehát a régi liberálizmus korának átka tudományos téren 
is. A  tudás kristálypatakja, a gépesített kutatás felhőszakadásszerü 
látszateredm ényétől szennyes árrá  duzzadva elsöpörni készült a lát-



ható és láthatatlan , testi, lelki tudást, h itet összekötő hidpilléreket*. 
hogy helyettük a kétes értékű hipothézisek pilléreire felépítse a 
maga h itet helyettesítő  m ocsárvárát. Annyira eljutott a világ, hogy 
a forradalom  kohójában m egszületett egy ország, ahol az em lített 
hídpillérek összedőltek s államvallássá lett a hitetlenség, a rideg ész 
Önző egyeduralma.

Mivel mint egyes emberek a mindennapi életviszonyok egyéni 
kis kulisszái között élünk, nehezen látjuk meg a ma erőkifejtései
nek bonyolult mechanizmusát, de érezzük, hogy döntő küzdelem 
folyik látható, lá thata tlan  helyen Krisztus és a Sátán tábora között. 
Hatalm as vulkanizmus korszakában élünk, erők dübörgését érez
zük. Valóban a nagy lem éretés ideje ez! Em berek vetődnek a po
rondra, akikben testet öltenek eszmék, hogy hatalm as lendülettel, 
töm egeknek fanatikus egységbe töm örítésével nem zeteik sorsát tán 
hosszú századokra eldöntő belső csatákat nyerjenek: Pilsudszky, 
Mussolini, H itler stb.

A ma tanítójának ebben a vulkanizmusban kell élnie. Ezen a 
vulkanikus talajon plántálnia, legdrágábbat: em berpalántákat. Van-e 
tanítói lélek, aki rá  ne döbbenne a felelősségre, amely a lelkíism e- 
ré tén  nyugszik? Érezzük, nekünk kedves, lelkűnkhöz nőtt vándo
rokat kell elbocsátani ismeretlen, nagy útra. Mivel lássuk el őket, 
hogy az ism eretlen u ta t m egtehessék, hogy meglegyen minden fel
szerelésük az akadályok leküzdésére? Állandó, megújuló erőforrás 
kell ide, ez az élő Krisztus: vándortárs a vándorúton.

Látjuk tehát, hogy a ma a tegnap m értékét a tudás terén  nem 
fogadhatja el. Mégis csak bűnös, helytelen volt az a világ, minden 
ideológiájával egyetemben, amely m éhében hordozta a világháborút 
s annak szörnyű szövődményeit. Más lelki tartalom  kell! Más lélek- 
típusú ember, aki a ma zűrzavarából át tud menni a szoros kapun 
a jövő igéretföldjére. Itt van a qualitativ változás eredő forrása. 
Rajtunk kívül álló, isteni erő, a fejlődés követelm énye ez. É let
halál problémája. Nyitott szemmel kell látnunk Csonkaország belső 
erőforrásaira u talt fiainak. Lehet-e tehát más fundamentum, mint 
ami már egyszer v ette te tt, ez a Jézus Krisztus?!

Differenciál-integrál probléma.
Ne tessék megijedni a gyanús hangzású szavaktól! Nem a félig 

filozófia, félig számtan integrál számításokról lesz itt szó. Csupán 
a mezítelen elvről, amely szerint az emberi tudás, a világszemlélet 
felépül. Vizsgáljuk csak a népiskola tanítójának helyzetét. A közép- 
és felsőfokú iskolák tanárai szakok szerint eloszolva végzik mun
kájukat. A szaktanár a tudás mezejének csak kis terü le té t pász
tázza munkájával. Term észetesen ez a szakoktatás lényegesen kü
lönbözik a népiskolai oktatástól, hol egy pedagógus végzi az összes 
szaktárgyak oktatását. Ha nem is annyira részletes, de mégis csak 
alapvető szakism ereteket nyújt. Szóval mindenhez kell legalább 
alapvetően értenie. De, hogy is állunk ezzel a dologgal?

Mind sűrűbben halljuk elhangzani a közelm últban korm ány
főnk ajkáról is: a népiskola nyújtson világnézetet! Tehát a kikerülő
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gyermek pozitív vallás-erkölcsi, a műveltség elemeit is tartalm azó 
világnézettel hagyja el az iskolát! Nem könnyű dolog! Szóval va
lami olyan művészi vonalvezetés, mint mondjuk egy G áspár Antal- 
rajz, amely a maga pár vonalában felism erteti a tém át, am ire szinte 
hajlandó minden dilettáns rámondani: ilyet én is tudnék rajzolni! 
Igen, de ez az egyszerűség a művésznek sokjában van. Ismernie kell 
a vonalak, formák, fények, árnyak, színek bonyolult összhatását a 
valóságban és művészi ,,látó“ szemével kiválasztani azokat a k a 
rak terelem eket, am elyeket, ha pár odavete tt vonallal papírra dob, 
m egelevenedik a lényeg. Igen, de ez művészet, még pedig a leg
javából! H asonlatnak szántam  ezt, a ma iskolájától elvárt világ
nézeti ok tatás illusztrálására, de, azt hiszem, szintén túlmegy a 
hasonlaton, majdnem azonosság, tehát roppant nehéz is. M űvészet 
a ma tanítójának munkája, az iskola: lélekszobrászat, az in tellek
tuális, ism erethalm ozó tegnapiskolával szemben. Művészet, de hon
nan vegyük? Szabad-e rádöbbennünk erre a valóságra? Nem úgy 
járunk-e, mint az a bizonyos pásztorem ber, aki minden különösebb 
gondolkodás nélkül élesre fent bicskájával szem operatőröket meg
szégyenítő, boszorkányos könnyedséggel operált számtalan hályogot, 
de am ikor felvitték a klinikára s a professzor misztikus berende
zésű, műszeres műtőjében elmondta neki a szemoperáció kényes 
esélyeit, remegni kezdett a keze s soha többé nem m ert operálni. De 
nekünk még kényesebb részekhez, az emberi lélekhez kell nyúl
nunk, sokszor szinte operative beavatkoznunk. Bizony éreznünk kell 
felelősségünket, gyengeségünket. Nem rokonszenves-e a ma isko
lája tanítóságának ez a szerénysége, amikor anyagi helyzetének nyo
masztó gondjai m ellett túlsúlyban vannak lelkében az új idők új 
kívánalm ainak problémái, egyhangúan kívánja a nyolcosztályú nép

isk o lá t, a régi tanítóképző szánalmas foltozgatása helyett a főiskolai 
tanítóképzést, m unkájában szeretettel irányító szakfelügyeletet. A 
ma tanítója lélekben újjá akar születni a több hit-tudás verőfényes 
nap fürdőjében. Látóvá akar lenni a tőle m egkívánt m űvészmunká
hoz, a krisztusi szeretet melegében, a szolgálatban.

Hogy látókká legyünk, el kell hagynunk a közeli környezet 
aprólékos töm kelegét, fel kell em elkednünk a lélek magasságaiba, 
ahonnan megkapjuk a távlati karak tervonalú  képet, amelyen el
igazodunk, tájékozódunk. Ez a világkép. Az átlagszemű ember a 
fáktól nem látja az erdőt. Az élet nyüzsgése, ezer apró-cseprő je
lenete kitölti érdeklődését s látja benne önmagát, vágyait, ösztö
neit, szükségleteit s azoknak küzdelmes k ie lég ítésé t. . ., közben el- 
iram lik az élet. Átlagem ber átlag sorsa. Ezzel szemben nekünk 
nevelőknek ismernünk kell a lényeget, elindulni a hit kristálytiszta 
rendforrásától az örök Isten ,,legyen“ szavától, akit a bölcs láng
esze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt! S mikor le- 
om.lunk az örökkévalóság határainál s hallani véljük a figyelmezte
tést, oldd le a te saruidat, m ert ez a hely szent hely, az emberi 
tudás ködbevesző határainál állunk. Ez az a hely, ahol a nagy tudós, 
Dubois Reymond, a pozitivizmus túltengő Istent detronizáló hackeli 
filozófiai m aterializmus öntelt korában ki m erte mondani: Ignorabi
mus . . , , nem fogjuk tudni a lét titkát! Bohó, bomlott agyú emberek,
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hiszen ez a hit, nem pedig a tudás mezeje! Ellenben a végesség 
korlátái között hatalm as táv latai nyílnak meg a tudásnak: csak azt 
tudjuk szellemünkkel beszárnyalni.

Mi a differenciál elv? M eglátás! M eglátása annak, hogy a 
terem tés gigászi korszakaiban hogyan alakult ki az egyszerűbbnél 
az összetettebb, élettelen élő világ, míg eljutott a mai bonyolult 
differenciáltságához. Meglátni Isten munkáját a terem tettségben, 
megismerni a törvényeket, nem aprólékosakat, hanem örökérvényű 
léttörvényeket, nem a holt form ákat (morfológia), hanem az össze
függéseket, életnyilvánulásokat meglátni a terem tettség  életében, a 
terem tő eleven műhelyében (biológia). Ha az élő hit s eleven tudás 
szárnyain indulunk el a magasba, nem kell félnünk, ha lélek szerint 
keresünk, találunk harmóniát, nem zuhanunk le a tudás elégtelen 
szárnyai miatt, kiegyensúlyoz a hit. Ebből a magasból, ahová hit, 
tudás kiegyensúlyozott szárnya emel, meg kell látnunk az alattunk 
nyüzsgő differenciálódott terem tettséget, de egyúttal felfedezzük 
azokat a bizonyos karak tervonalakat, am elyekkel alkothatunk egy
szerű világképet.

Kedvesen gondolok itt vissza Karanko Jouko finn lelkésszel 
folytatott ily tárgyú beszélgetéseim re s teljesen i^aza van, amikor 
azt mondja: ,,A finn egyszerű nép, de van világnézete, amely a 
hiten és tudáson alapszik, m ert ehhez jogot és lehetőséget adott 
minden egyszerű em bernek is az Isten.“ Igenis, lehet világnézetet 
adni ezen a kettős alapon a népiskolában.

Az integráció a differenciáltság ellentéte. Az összetett, diffe
renciált világképet fogjuk fel úgy, mintha csupa apró mozaikkövecs- 
kékből volna összetéve. Ha a m ozaikkövecskék egy halomban van
nak, nem látunk mást, mint egy értelm etlen kőrakást, hanem, ha 
elkezdjük egyenként rakosgatni, m indegyiket a maga helyére, kezd 
kialakulni a kép. Csak a törvényt kell tudni, hogy hogyan illenek 
össze. Az egyes tantárgyak keretében sok ilyen m ozaikkövecskét 
adunk gyermekeinknek. Gondolunk-e rá, hogy mit csinál velük a 
gyermeki értelem ? Mennyi ilyen értelm etlen m ozaikkövecskét hal
m oztak a múltban, sajnos, némileg a jelenben is a még meg nem 
reform ált szellemű iskolák és pedagógusok. M ennyit v e te tt ki az 
em lékezet az értelemből, mint haszontalan ballasztot, m ert nem tu 
dott vele mit csinálni.

A ma iskolájában a kis m ozaikkockák mindjárt a helyükre k e 
rülnek, szerves kapcsolatba jutnak a már képbe illesztett k irako t
takkal. így tökéletesedik lassan-lassan a kép. Az öntudat világoso- 
dásával a lélekben hiányérzet lép fel, hogy a kis kockákkal még 
ki nem rako tt sötét terü le teket is életre hívja, kitöltse. Az ilyen 
integrálódó lélek sohasem lehet önhitt, m ásokat lenéző, tudákosr 
látja a gátlásokat, hiányokat önleikében s megbecsüli a tudást, a 
szebben k irako tt világképet, m űveltséget mások lelkében. Ezt mű
velnünk csakis az örökkévalóság és végtelenség U ra előtt leomló, 
de a m egváltottság magasztos érzésében felemelkedő lélekkel le
het, amelyben m otor a misszió, m ert küldve vagyunk mi áldozatos 
munkavégzésre, s boldog, aki önlelkét elégetve, áldozni tud. Be
tö ltö tte a legszebb hivatást: em bert nevelt.
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Emberdefláció.
írta : Gríeszhaber Endre Henrik.

Éppen két évtized óta éljük a válságok idejét.
Ha egy rövid pillantást vetünk erre az időre, azt fogjuk látni, 

hogy az első válság ott volt, amikor a háborüt követő hónapokban 
m egakadt az ipar és kereskedelem . Újságcikkeket kellett m egeresz
teni és az em bereket biztatni, hogy ne hagyják cserben az ipart és 
kereskedelm et, hanem csak úgy vásároljanak, csináltassanak, m intha 
semmi különös nem tö rtén t volna. Valahogyan benne volt az akkori 
emberekben annak a tudata, hogy ezekhez a nehéznek látszó idők
höz bizonyos fokú takarékosság kell.

A másik válság akkor indult meg, amikor lassan kim erültek az 
élelm iszerraktárak és valósággal Ínség ü tö tte  fel tanyáját ebben a 
magyar Kánaánban. Az iparban az árak lefelé, a gazdaságban fel
felé törtettek. Amikor pedig nemsokára az ipari cikkek is 
fogyóban voltak, valóságos versenyfutás következett ipar-keres
kedelem  és a mezőgazdasági cikkek között! Míg hős katonáink a 
frontokon véreztek, itthon egy újabb vértelen  háború indult el.

Aztán jött a pénzbőség, a pénzinfláció. Milliomos lett a szegény 
napszámosból is! Nyomon követte a pénzdefláció. Ma a patinás 
milliomosok is csak elvétve és talán csak a bankokban látnak egy- 
egy ezres bankót. Á thajókáztunk a pénzinfláció tengerén, most meg 
a pénzdefláció igen sekély vizein evezünk!

Közben pedig észrevétlenül is egy állandó lelkiválságba sod
ródtunk, melynek szomorú és végzetes következm énye volt az a két 
forradalom, mely ennek a sok próbáltatáson keresztülm ent nem zet
nek majdnem a végpusztulását jelentette!

A zóta az életnek ingája nem tudott megnyugvást találni. Most 
is hol erre, hol arra  leng túl és mi csak sóhajtva kérdjük: vájjon 
hol és mikor lesz végre megállás?

A sokféle válság között pedig most itt van küszöbünkön a leg
re ttenetesebb : az emberválság, az e m b e r d e f l á c i ó !

M ár a háború után is igen megfogyatkoztunk. Ez term észetes
nek látszo tt az óriási em berveszteség miatt. Elment em berener
giánk java, hogy soha többé vissza ne térjen! A term észet igyeke
ze tt ezt a veszteséget látszólag pótolni, m ert hiszen az em berhiányt 
rövidesen olyan emberbőség válto tta  fel, hogy ezerszám ra kellett új 
isko lákat építeni az új generáció befogadására.

Sajnos, most pedig a statisztika éppen az ellenkezőjét mutatja. 
Roham osan fogyunk. Iskoláink itt-o tt m ár kezdenek elnéptelenedni. 
A rról szól a krónika, hogy igen sok helyen idén vagy egyáltalában 
nem, avagy csak nagyon kicsiny létszám ban volt születés. Ismerünk 
1200 lelkes, életerős községeket, ahol a békelétszám  is 25 volt, most 
5—6 születés volt. És ezek nem elszórt jelenségek! Ez általános 
megfigyelés. Szomorú szívvel kell tehát m egállapítanunk a bor
zasztó, rideg valóságot, elért bennünket a franciák re ttegett, régi 
baja: a kihalás kezdetének a veszélye!
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A kihalást mi nem úgy gondoljuk, hogy ebben az országban 
nem fog egy szál ember maradni. M ert hiszen abban a pillanatban,, 
amikor beáll az emberhiány, a term észet örök törvénye azonnal fog 
gondoskodni egy újabb emberhullámról. De kérdem : m egengedhet
jük-e ezt a folytonos emberhullámzást magunknak mi magyarok, 
akik egyedül állunk elhagyottan az egész világon? Akik olyan ke
vesen vagyunk, hogy az apagyilkosnak is meg kellene bocsátani? 
Nem, ezt a folyam atot nem lehet nekünk bevárnunk, m ert akkor 
máris elvesztünk. Nekünk idejében gondoskodnunk kell arról, hogy 
meglegyen az állandó em berlétszám unk, mely biztosítja egyrészt fa
junk fennm aradását, m ásrészt pedig azt, hogy ennek az em ber
anyagnak mi tisztességes m egélhetést is tudunk adni.

Valljuk meg őszintén, nekünk magyaroknak egy átkos bajunk 
a többek között az is, hogy akkor küzdünk valamely betegség ellen, 
am ikor az m ár félig e lte tt láb alól. Mi akkor veszünk észre vala
mely veszélyt, ha az, már elnyeléssel fenyeget. Rövidlátók, sokszor 
szinte csökönyösen rövidlátók vagyunk.

Mi pl. az egyke ellen úgy küzdöttünk eddig, hogy díjaztuk a 
sokgyermekes anyákat, püspöki keresztapaságot ígértünk, ha ennye- 
dik, meg annyadik gyerek születik valamely családnál stb. E m ellett 
pedig nem gondoltunk arra, hogy a legterm észetesebb és legbizto
sabb szabályozó maga az eleven élet. Díjazással, k itüntetéssel nem 
lehet a családokat szaporaságra felbiztatni! Ennek a bajnak is meg
van a maga mélyen járó gyökere, azt kell kikutatni és gyógyítani!

Sajnálattal kell látnunk éppen nemzeti szempontból, hogy a 
szaporaság nem ott van, ahol az a magyar nemzeti jövőre nézve 
egészséges, szükséges és hasznos lenne. T isztelet a kivételnek! Mi 
a sokgyermekes anyákat nem azok között szeretnék díjazni, ak ik
nél az apróság a családfenntartó. A kiknek a gyermekei vértelen 
arccal reggeltől estéig ellepik az u tcákat és házakat s m ialatt ezek 
a kis árta tlan  gyerm ekek koldulnak, addig a sokgyermekes anya 
és apa otthon tétlenkedve terpeszkedik és itt is, ott is követelőd- 
zik, m ert magasabb igényei le ttek  azon a címen, hogy nem zetfenn
tartó  lett!

Mi a sokgyermekes szülőket a derék, becsületes, szorgalmas és 
egészséges testü-lelkü gazda-, iparos- és kereskedő-családoknál sze
re tnék  díjazni. Mi a sokgyermekes szülőket annál az értékes, isten
félő középosztálynál keresnék, ahol a gyermekek nemcsak megszü
letnek, hanem ahol azoknak szerény ellátásáról, tisztességes, vallá
sos és erkölcsös neveléséről azok a szülők maguk gondoskodnak is.

És ha van fájó sebe e téren a magyar nemzetnek, akkor ez 
éppen annak a tudata, hogy a magyar középosztály halálra van 
ítélve. Éppen ez az osztály, a magyar társadalom nak gerince nem 
tud fejlődni, mert nincsenek meg a hozzá szükséges feltételek.

Menjünk végig egy kisebb vidéki városon. Szánalom nézni a 
mai végzett fiatalságot, fiúkat és leányokat egyaránt. Az utcán sétál 
gondterhes homlokkal. A fiatalem berek nem tudnak elhelyezkedni, 
következésképpen a leányok nem tudnak férjhez menni. Aki nagy- 
nehezen elhelyezkedett, nem mer megnősülni, m ert nem tudhatja, 
m ikor teszik ki az utcára, mert hiszen ma állandóan rettegés a.
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tisztviselő élete a létszám csökkenés miatt. Aki megnősülhetne, szin
tén  nem mer, m ert nem látja biztosítottnak a családja szerény meg
élhetését. És mondjuk meg őszintén azt is, hogy aki megnősül, gon
dolhat-e nyugodtan arra, hogy egy szál gyerm ekét társadalm i állá
sához m érten tudja felnevelni és ha nagy költséggel elvégeztette az 
iskolákat, el tudja-e valahol helyezni? Ezek mind olyan problémák, 
m elyek hozzátartoznak ennek a nagy kérdésnek a megoldásához.

A helyzetnek katasztrofális vége meg akkor fog igazán jelent
kezni, ha a mai fiatalságot eltartó  szülők kihalnak. Ennek a fájdal
mas jövőnek a szemébe kell nézni, míg nem késő. És meg kell ke
resni az orvosságát. És úgy érzem, meg is tudjuk találni egy fel
té te l m ellett.

Ne prédikáljuk a krisztusi és magyar testvéri szeretetet! Ne 
prédikáljuk, hanem gyakoroljuk és máris megvan m entve a jövő, 
máris megindulhat egy új élet. Ne akarjunk ma, amikor ilyen nehéz 
időket élünk, az egyiknek mindent, a m ásiknak meg semmit sem 
juttatni. Ne akarjon az egyik m agyar egész nap tejben, vajban fü
rödni, m ikor a m ásiknak egy betévő falat kenyere nincsen! Ne 
akarjon az egyik m agyar ma selyemben, bársonyban járni, amikor a 
másik testvérnek  egy darabka rongy sem jut a teste takarására! 
Ne akarjon az egyik aranyhegyeket gyűjteni, míg a m ásiknak még 
orvosságra sem futja!

A mai helyzetet átmenetinek kell tekintenünk mely addig tart, 
míg eljön a m egértéi és magyar őszinte testvéri szeretet szelleme. 
M indenkinek joga van ebben a hazában a szerény megélhetéshez, 
ha tisztességes m unkával meg akarja azt szolgálni. M indenkit el 
kell helyezni és m indenkit el is lehet helyezni, ha megvan hozzá a 
komoly elhatározás úgy a korm ányzat, mint pedig a magyar tá rsa 
dalom részéről. Nagyon botor felfogás, rttely azt vallja, hogy kevés 
tisztviselőt tartsunk, de azokat jól fizessük. Ma azon kell lennünk, 
hogy éppen a nem zet jövője érdekében nagyon sok tisztviselőt ta r t
sunk, ha m indjárt szerényebben kell is azokat megfizetnünk. Senkit 
el nem bocsátani, hanem inkább szaporítani a létszámot. Hiszen ma 
m ár o tt tartunk, hogy a meglévő tisztviselők m unkaereje valósággal 
ki lesz uzsorázva és így időnek előtte fog tönkrem enni testileg, lel
kileg egyaránt. Követendő példa gyanánt állhat előttünk a bányász 
munkásság, mely hetenként csak bizonyos napokon át dolgozik, de 
mindenki a helyén marad, mindenki m egkeresheti a legszükségesebb 
falat kenyeret.

Ha m egértéssel osztjuk el magunk között azt, amiben a Hon 
most is bővelkedik, ha magyar testvéri szeretettel tám ogatjuk egy
mást, akkor egy-kettőre megússzuk a különféle válságokat és egy 
szebb, boldogabb élet hajnalhasadása előtt fogunk megállhatni.

Az em berdeflációnak mi csak egy ellenszerét ajánlhatjuk, min
denkit elhelyezni, hogy családot alapíthasson szerény, de biztos 
alapon. Az elhelyezkedésnél pedig elsőbbséget adnék annak, aki 
elkötelezi magát arra, hogy záros határidőn belül családot alapít! 
Ez a legideálisabb és legreálisabb családvédelem!
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Az értelmileg fogyatékos gyermekekről, 
különös tekintettel a gyengetehetségü iskolás-

A kit a sors megkímélt tőle, el sem tudja képzelni, milyen re t
tenetes csapást jelentenek e szavak: értelmifogyatékos, gyengeel
méjű gyermek! Rájuk illik az írás szava: szemük van s nem látnak, 
fülük van s nem hallanak. Az emberi nem legnagyobb kincsétől, 
az ép értelem től vannak megfosztva. Nagy veszteség a szemvilág, 
a hallás elvesztése, de siralmasabb az értelmi fogyatékosok sorsa. 
Hiszen, mint tudjuk, a vak, a síiket, érzéki fogyatékosságai ellenére 
mégis fel tud emelkedni a ku ltúra m agaslatára, sőt vak-síket is képes 
ebben magas fokra, emelkedni, amint azt Keller Helén, Egri Margit 
és többek példája m utatja, de az értelmileg fogyatékos erre nem 
képes. Neki a maga tudatlanságában kell leélnie sivár életét. Szá
muk a legutóbbi statisztika szerint 11.000-re tehető Csonka-M agyar- 
országon,

A mindennapi életben különböző elnevezéssel foglalják össze az 
értelmileg fogyatékos gyerm ekeket: idióta, gyengeelméjű, gyenge- 
tehetségű, amely elnevezés fokozatbeli eltéréseket is jelent. Sok
szor találjuk a gyengeelméjűséget kretínizmussal, epilepsziával, e r
kölcsi fogyatkozással párosulva, ami a bajt még súlyosabbá teszi.

Értelmi tekin tetben  legalacsonyabb színvonalon vannak az idió
ták. Az idióta sohasem éri el azt az értelmi fejlettséget, hogy 
magát szavakkal megértesse, vagyis arra  sohasem képes, hogy 
gondolatait szavakba foglalja, vagy mások szavakba foglalt gondo
la tait megértse, és erre egyedül értelm ének fogyatékossága m iatt 
képtelen. Az idióta gyermek az őt fenyegető külső veszélyekkel 
szemben védekezni nem tud. Az idiótia legmagasabb fokán állók 
is legfeljebb járni tudnak és m egkülönböztetik mi ehető és mi nem. 
Az idióták társadalm on kívül álló lények. Pedagógiailag nem be
folyásolhatók. Z ártintézeti ápolásra szorulnak.

A gyengeelméjű gyerm ekek vagy imbecillek, befolyásolhatóság 
szempontjából jobbak az idiótáknál, de sohasem fejlődnek ki any- 
nyira, hogy m agukat m ásokkal írásban önállóan meg tudják érteni, 
sem arra, hogy mások írásban foglalt gondolatait megértsék. F el
téve, hogy mindez az értelem  fogyatékossága m iatt á llt elő. Termé
szetesen nincs itt szó olyanokról, akik a látás hiányossága vagy moz
gási rendellenességek m iatt nem tudnak írni! A gyengeelméjűek 
felnőtt korukban is az óvódások és az első elem isták értelmi szín
vonalán mozognak. Kisebb házim unkákat elvégeznek, de külső mun
k ára  nem alkalmasak. Zárt intézetben azonban felhasználhatók. A 
normális gyermek értelmi korához viszonyítva a gyengeelméjű gyer
mek értelmi korát, 4—6 évi elm aradottságot mutat.

Az idióta és gyengeelméjű gyermek folytonos felügyeletre, gon
dozásra szorul, egy személyt állandóan lekötve ta rt magának, mi
által egyik hozzátartozóját elvonja napi keresetétő l s a család meg
élhetését megnehezíti.
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Az idiótákról és gyengeelméjüekről való gondoskodás, mivel 
ezeket a társadalom ba beilleszteni sehogy sem lehet, régóta nagy 
gondot okoz az em berbarátoknak és nem zetgazdászoknak. Az idió
ták  és gyengeelméjűek védelm éről minden kulturállam  külön in té
zetek felállítása által gondoskodik.

Az értelm i fogyatékosok csoportjában a legenyhébb fogyatko
zást az úgynevezett debilek vagy gyengetehetségűek képezik. Ezek 
állanak legközelebb a normálisokhoz, de azért rendes elemi ok ta
tásban haszonnal ezek sem vehetnek részt.

G yengetehetségű az a gyermek, akit annyira vihetünk, hogy az 
írást-olvasást megtanulja, de aki, ha kilenc évnél fiatalabb, legalább 
két évvel, ha kilenc évnél idősebb, legalább három évvel elm aradt 
normális képességű társai mögött. A fogyatkozást laikus em ber 
többnyire észre sem veszi. Tanításától már eredm ényeket várha
tunk. Csakhogy a normális gyerm ekek fejlődésével nem tartván  
lépést, individuális eljárást igényel. Lassú felfogású, em lékezőtehet
sége gyenge, fantáziája fejletlen (levelet nem tud fogalmazni), érzék
szerve többnyire ép, néha a nagyothallás beszédhibákat okoz. Szá
m olásban feltűnően gyenge, ítélőképessége rendkívül csekély, k e 
délyélete is beteg, ingerlékeny, flegmatikus, különös, félénk, ideges. 
Á ltalában két csoportba osztják,

a) Az első csoportba azok az értelmi fogyatékosak tartoznak, 
akik tek in tet nélkül fogyatékosságuk fokára, általában engedelm e
sek, fegyelmezés tek in tetében  könnyebben kezelhetők, sokszor ra 
gaszkodók és szolgálatkészek.

b) A másik csoportban a féktelenkedők foglalnak helyet, akik
nél inkább a karak terben , mint a lelkíképességben van a hiba. En
gedetlenek, önfejűek, makacsok, gyakran hirtelen haragvók, csúnya 
beszédűek, csavargók stb. Értelmi képességük felnőtt korukban is a 
8— 12 éves gyerm ekek színvonalán mozog. Kellő felügyelet és irá
nyítás m ellett ezek bonyolult m unkára is alkalm asak. Egyszerű gép
pel végzett m unkára, állatok gondozására jól felhasználhatók. A 
m egszokott m unkákat felügyelet nélkül is ellátják, kezdeményező 
képességük azonban nincs.

A tartósan  gátolt gyengetehetségű gyerm ekek a rendes elemi 
iskolában nem m aradhatnak meg, m ert

1. értelm ük korlátoltsága m iatt a normális képességű gyerme
kekkel együtt haladni nem tudnak;

2. ideges bántalm.aik és testi hibáik m iatt állandóan zavarják a, 
tanítást;

3. megnehezítik a normális gyerm ekek nevelését s azok erköl
csi érzékét tom pítják;

4. annak a veszélynek is ki vannak téve, hogy a meg nem felelő 
környezetben társadalom ellenes hajlamok fejlődnek ki náluk;

5. végül túlságosan lekötik a tanítót, elvonják tulajdonképeni 
feladatától, a norm álisok oktatásátó l s a tanító idegeit m értéken 
felül próbára teszik.

Ezek részére terem te tték  meg hazánkban az úgynevezett 
g y ó g y p e d a g ó g i a i  i s k o l á k a t ,  amik nem egyebek, mint 
externátusos gyógypedagógiai nevelőintézetek kevésbé súlyos fo-
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gyatkozásban szenvedő, értelmileg fogyatékos gyerm ekek számára. 
Az iskolák jellegre nézve államiak, államilag segélyezettek, köz
ségiek és magániskolák.

Ezeknek az úgynevezett gyengetehetségűeknek költséges zárt- 
íntézeti nevelésére nincs szükség, legfeljebb akkor, ha nehézkor 
vagy erkölcsi elm ezavar m utatkozik náluk, vagy ha környezetük 
olyan, hogy abban nem hagyhatók.

A  törvény elrendeli, hogy hatéves korában a gyerm eket a min
dennapi népiskolába kell járatni. Mikor ezt a rendelkezést meg
állapítja, a naptári évet veszi zsinórmértékül. Ugyanezt teszi az 
ú. n. norm áltanterv is, amely az első évre az olvasás-írás s számolás 
elem eit rendeli el tanítani, amely anyag szintén a hatéves gyermek 
képességeihez van szabva. De a normálisokra, a közepesekre sza
bo tt tan terv  lehetetlenségeket követel azoktól, akik még nem érték  
el azt az értelmi fokot. Ezek a gyerm ekek elvesztek ebben az is
kolában. Csak 1890-ben kezdett a magyar társadalom  ezek részére 
iskolákat állítani. Törvényes intézkedés ezek iskoláztatási kö te le
zettségéről azonban csak 1921-ben a XXX. t.-c. jelenik meg, mely 
az iskolakötelezettséget ott, ahol ezek részére iskola van, kimondta. 
A végrehajtási u tasítás errevonatkozólag külön intézkedést ta r 
talmaz.

Az értelmi fejlődésükben t a r t ó s a n  g á t o l t  gyermekek ré 
szére fennálló gyógypedagógiai iskolába a gyerm eket maguk a szülők 
írhatják be vagy áttelep ítik  őket. A tanító testü let az 1921. évi 
XXX. t.-c, 37. §-a alapján kizárhatja az ilyen gyermeket, azonban az 
á tu ta lt gyerm ekeket a gyógypedagógiai iskola nem köteles átvenni, 
hogyha a gyógypedagógiai iskola szervezeti szabályzatába foglalt 
követelm ényeknek ellentmond. Csak az idegorvos és a gyógypeda
gógiai tanár véleménye alapján foglalhatnak helyet a gyógypedagó
giai iskolában a gyermekek.

Az iskola az értelmi fejlődésben tartósan  gátolt gyerm ekeket 
hasznos m unkára neveli, képesíti. A gyógypedagógiai iskolának kü
lön szabályzata, külön tanterve, külön szakképesített tantestü lete és 
külön országos szakfelügyelete van.

Tanítási eljárása különbözik a normális iskolák eljárásaitól. T a
nítási elveit röviden három főcsoportba foglalhatjuk össze:

1. indíviduálizálás (egyéni elbánás);
2. konkrétizálás (a konkrét szemléletből kell kiindulni);
3. az aktivitás.
A gyógypedagógiai iskola tanítványainak kb. 71 százaléka válik 

keresetképessé. M agasabb állásokat nem tölthetnek be, de önállóan 
keresik meg mindennapi szükségleteiket. Nem tehertételek , hanem 
produktiv munkások!!

Fontos kérdés, hogy a gyógypedagógiai iskolába megfelelő ké
pességű gyermekek kerülnek-e? Nem kerülnek-e véletlenül jobb k é 
pességűek is ezek sorába? Ez lenne t. i. a legnagyobb hiba. Az 
ilyen tévedésektől megóv bennünket az, hogy a gyermekek többféle 
vizsgálatnak lesznek alávetve, ami a hibákat kizárja. Ezek: pedagó
giai, pszichológiai és orvosi vizsgálat.
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í. A p e d a g ó g i a i  v i z s g á l a t .  A gyengetehetségű gyer
mekeknél az elemi iskola tanítója feljegyzi az elm aradás okát. A 
tanító jelentését az elemi iskola igazgatója felülvizsgálja — a kir. 
tanfelügyelő előzetes tudtával és hozzájárulásával — abból a célból, 
hogy vájjon nem más okok (pl. rendetlen iskolábajárás, idegennyel- 
vüség, elhagyatottság) idézték-e elő a gyermek elm aradását s tün
tetik fel abnormisnak az egészséges gyermeket. A pedagógiai vizs
gálat kiterjed:

a) az olvasásra (idő, hibák); b) az írásra (időtartam, hibák);
c) a számolásra; d) a beszédre; e) a gyermek m agaviseletében meg
nyilvánuló sajátságokra.

2. A p s z i c h o l ó g i a i  vizsgálat. A fentebb em lített pedagó
giai vizsgálatnak akkor van értelme, ha a gyermek 1—2 évig elemi 
iskolába jár, feltéve mindig, hogy az elemi oktatás nem volt hiá
nyos. De vannak gyermekek, akik valami okból nem, vagy csak 
rövid ideig jártak  iskolába, akiknél tehát a pedagógiai vizsgálatot 
nem lehet elvégezni. Hogy ezek közül az értelmi fogyatékosokat k i
válogathassuk, intelligenciavizsgálatot kell tartanunk. Az intelligen
ciavizsgálatnak legjobb módszerét Binet A lfréd és Simon Tamás dr. 
párisi pszichológusok alkották  meg, amely vizsgálat a leggyakor
latibb, legrövidebb és legjobb módszer, hogy vele akár a normális, 
akár az abnormális gyerm ekek értelmi fejlettségét megismerhessük,

A Binet-féle módszer —- legújabb Binet—É 11 e s - féle módszer 
— használata nagy előny az abnormisak oktatójának. A próbák 
hiányokat tárnak  fel előtte, melyek esetleg a tanítás fogyatékossá
gára m utatnak rá, de m elyeket e nélkül nem vett volna észre. Meg
mutatják, hogy a gyermek milyen értelmi fokon áll, hogy a pszicho
lógiai elm aradás megfelel-e a pedagógiának s hogy mennyire sarkal
hatja a gyermeket, vagy hogy óvatosan kell-e előrehaladni vele. 
Miben áll az em lékezet hibája, a megfigyelésé, az ítéleté, a meggon
dolásé stb., következéskép milyen m ódszereket kell használatba 
venni, mikor kell a vizuális vagy az akusztikai em lékezetre tám asz
kodnia, mikor a meggondolásra vagy a megfigyelésre, mikor az ér
zékszervek működését vagy elvonóképességét tekintetbe vennie.

Termán azt mondja, hogy a Binet-féle intelligencíavizsgáló mód
szer használata lehetővé teszi, hogy 40 perces vizsgálat u tán  a gyer
mek értelm ességét a vele egykorú gyermekek értelmi fejlettségéhez 
hozzámérve, értelmi fokát pontosabban meghatározhatjuk, mint 
maga a tanító, aki egy évig tan íto tta  azt.

Goddard azt mondja, hogy idővel minden gyerm eket megvizs
gálnak e m ódszerrel s úgy népesítik be az iskolát, amelynek h ár
mas tagozata leend: a kiválók, a közepesek és a gyengébbek osz
tályai. Csakis így valósulhat meg a gyermekhez m ért iskola, amiről 
m ár Pestalozzi is beszél, de amit C laparéde sürget s vele együtt az 
iskola megújítóinak nagy tábora. )

3. O r v o s i  v i z s g á l a t .  Az orvosnak, akire az értelmi fo
gyatékos gyerm ekek iskoláiban szükség van, az a feladata, hogy az 
előbb em lített vizsgálatok útján k ideríte tt értelmi elm aradásokat or
vosilag is megállapítsa és alátámassza. M egállapítsa az értelmi fo
gyatkozás okait, am elyeknek eltávolítása inkább orvos, mint peda-
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gógus feladata. Kideríti, hogy vájjon nem betegség m iatt küldték-e 
el a normális iskolából, megbeszéli a szülőkkel a gyermek fejlődé
sét, betegségeit, am elyek szellemi állapotát többé-kevésbé befolyá
solhatták. Végül amennyiben lehetséges, az orvos a növendékeket 
abban a kezelésben is részesíti, amit testi állapotuk megkíván, sok 
esetben a pedagógust — ha e tekintetben nem látná tisztán — fel
világosíthatja, hogy egészségi állapotának vagy jellembeli hibájá
nak tulajdoníthassuk-e a gyermek izgatottságát, ideges nevetését stb.

Az em lített vizsgálatok által pontos adatokat gyűjtünk össze, 
mely adatok akár pályaválasztás, akár a katonaság, vagy a bíróság 
elé került ifjúnak nagy hasznára lehetnek úgy magának és hozzá
tartozóinak, valamint a hatóságoknak is. Ezek nélkül a feljegy
zések nélkül nem fejthet ki a gyógypedagógiai iskola eredményes 
működést. A feljegyzések egyöntetűségét megtaláljuk az ú. n, ,(mi
nősítő lapokban“, amelyek miniszterileg aprobáltak.

A  gyermek jelentkezésekor azonnal megkezdjük orvos-pedagó
giai jellemzési lapját, A szülők bemondása alapján az orvos kitölti 
az orvosi részt, a gyógypedagógus pedig a pszichológiai és pedagó
giai term észetű feljegyzéseket állítja ki,

A  minősítő lap hivatalos ügyirat. Tartalm át csak hivatalosan 
szabad felhasználni.

A  gyógypedagógiai iskolák eredm ényeinek elbírálása különös és 
eltér a normális iskolákétól. A gyógypedagógus munkáját is főként 
kétféleképen értékelik: a) türelmet, csodát látnak benne; b) az ered
ményt nézve kicsinylően lebecsülik. Helyes értékm érője e m unká
nak csak a tanár becsülettel, lelkiism eretesen végzett munkája lehet.

Sokan költségesnek vélik ezeknek a gyerm ekeknek az ok ta tá
sát a csekély növendéklétszám  miatt. Csak áldozatot látnak ebben 
a munkában. Ez azonban csak látszólagos, m ert ez a költség több
szörösen megtérül a kórházak, szegényházak, börtönök kíadásté- 
telénél.

Ezek előrebocsátása után szeretnék néhány szót mondani a 
normális iskolákban lévő tartósan  gátolt gyengetehetségű gyerm e
kekről, akiket mindaddig nem vehetünk be megszervezés alatt lévő 
községi gyógypedagógiai iskolánkba, amíg iskolánk megfelelő helyi- 
léghez nem jut s további két osztállyal, vagyis III. és IV. osztállyal 
nem bővül. Minden valószínűség szerint már folyó év szeptem ber 
havában m egtörténik ez. Szükséges is, hogy megtörténjék, hiszen 
csak Győrött 80-on felüli az erre szoruló tanköteles gyermekek 
száma. Nem is említvén azt, hogy Csonka-M agyarországban 11.000 
értelmileg fogyatékos tanköteles gyermek közül a statisztika szerint 
Szigetközben található jelentékeny hányada. Ezzel szemben meg 
kell említenem, hogy Dunántúl ez a mi gyógypedagógiai iskolánk a 
harm adik .iskola, míg a Tiszántúl 23 iskolát állítottak eddig. Hi
szem, hogy úttörő, kemény, nehéz munkánk m egértésre talál és mos
tani iskolánk néhány év alatt olyan intézetté terebélyesedik majd, 
amely a vidékről m ár most is tömegesen jelentkező gyerm ekeket is 
képes lesz befogadni,

A normális iskolában lévő n e m  tartósan gátolt gyengetehetségű 
gyerm ekek kizárását n e m  foglalja magában az 1921, évi XXX, t.-c
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37. §-a. Kik a nem tartósan  gátolt gyengetehetségű gyerm ekek? 
Azok, akik valamilyen betegségből, lelki m egrázkódtatásból kifolyó
lag bizonyos időn á t a normális gyerm ekekkel haladni nem tudnak, 
akik azonban a gátlás megszüntetése után újra haladnak. Ezekre 
szokták azt a kifejezést használni: ,,nyilni kezd az esze“. Mi tehát 
a tanító teendője, ha nem gyógypedagógiai iskolába való, vagyis nem 
tartósan gátolt gyengetehetségű gyermekkel áll szemben?

Elsősorban megkönnyítené m unkáját az, ha osztályában lévő 
átlag 5 százalék, de lehet 10 százalék is, gyengetehetségű gyermeke
ket az intelligenciavizsgálat megejtése után ismerné meg. Illetve 
még inkább megkönnyítené ezt a m unkát az, hogyha sikerülne a 
közel három évvel ezelőtt pedagógiai körökben felvetett gondolato
mat megvalósítani, azt t. i., hogy kórházunk idegosztályával k ap 
csolatosan g y ó g y p e d a g ó g i a i  t a n á c s a d ó t  létesíthetnénk. 
Az ott eszközölt vizsgálat után nagyobb betek in tést nyerne a tanító 
gyengetehetségű, de gyógypedagógiai iskolába még nem való növen
déke pszichéjébe és az orvostól, gyógypedagógustól kapo tt tanácso
kat helyesen alkalmazva, nagyobb eredm ényt érhetne el.

Az intelligenciavizsgálat nem csak a gyógypedagógiai iskolában, 
hanem a normális iskolákban is nélkülözhetetlen. Hiszen más elbírá
lás alá kerül a tízéves második osztályos növendéknek a teljesítm é
nye, mint mondjuk a nyolcéves második osztályos növendéké. Nö
vendékünk elmebeli képességeinek hányadosát csak úgy tudjuk pon
tosan megállapítani, ha annak intelligenciakorát életkorával össze
vetjük,

A következőkben rám utatok a nem tartósan  gátolt gyengetehet
ségű gyermekek egy-két ú. n, hibáira, azok csökkentésének lehető
ségére.

Elsősorban a m o z g o l ó d á s r a  térek  rá, amely a gyermeknél 
életszükséglet. A mozgás a v itálitás jele s elkerülhetetlen  életm eg
nyilvánulás. A normális iskoláikban m egtaláljuk a mozgolódás leve
zetésére alkalmas módot a fonomimikában, az utánzó mozgásokban, 
cselekedetre való tanításban, azonban a gyengetehetségű gyerm ek
nél ez a mozgási lehetőség nem elegendő. Ezért arra  kell törekedni, 
hogy óraközben módot találjunk arra, hogy a nélkül, hogy ez a fegye
lem rovására menne, mozoghasson. Pld. összegyűjtetjük vele a pad- 
szélre elhelyezett irkákat, stb. A rról szó sincs, hogy féktelenségét 
eltűrjük. Vannak az iskolai életben időszakok, mikor bizonyos nyu« 
galom és m ozdulatlanság elkerülhetelenül szükséges.

M á s o d s o r b  a n  a f e c s e g é s .  Ha a gyerm ekek mozgoló
dása zavarja is a munkát, még mindig elviselhető, de ha fecsegés is 
hozzá járul, elviselhetetlenné válik. Ilyenkor próbatétel céljából fel
hívom osztályom tanulóit, hogy fogadják meg és Ígérjék meg, hogy 
csendet tartanak. Eleinte félóránként csináltatok 1 perces csend
gyakorlatokat. Később 2—3 percest. Ezek a csendgyakorlatok egy
ben akarato t erősítő gyakorlatokként is szolgálnak. Nem mulasztom 
el ilyenkor, hogy a magán nagyon uralkodni akaró és tudó növen
déket meg ne dicsérjem. Erre mintegy verseny indul közöttük, — 
míndenik csendes.
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A s ú g á s ,  a c s a l á s  s m e g g o n d o l a t l a n s á g  is ezek 
közé a betegségek közé tartozik, erre azonban most nem térek  ki. 
Ellenben inkább a l u s t a s á g g a l  bélyegzett gyermekről szeret
nék beszélni.

Közismert dolog, hogy azok a gyermekek, akiket a ,,régi neve
lés“ lustáknak nevezett, legalább is részben betegek, legyöngült 
vagy betegségre hajlamosak s így is kell őket kezelni. Az is tény, 
hogy némelykor az iskola minden érdekesség nélkül való munkákat 
ad, amelyek unalm asságuknál fogva lustaságot idéznek elő. Azon
ban bizonyos az is, hogy egyes psychologusok és orvosok túlságosan 
messzire mennek, mikor azt állítják, hogy lustaság nincs és hogy 
azok, akiket a pedagógusok lustáknak neveznek, betegek vagy 
rossz m ódszerek áldozatai. Ez ellen tiltakozni kell. M ert a lustaság 
az emberi term észetbe bele van oltva, velünk született tulajdonság 
és ameddig élünk, törekedni kell, hogy alóla magunkat, amennyire 
csak lehetséges, felszabadítsuk.

M indenesetre azon kell lennünk, hogy az iskolai m unkát ameny- 
nyire csak lehet, érdekessé és élénkké tegyük, a gyermek ak tiv itá
sát vegyük igénybe, fokozatosan használjuk fel, de azért küzdenünk 
kell a lustaság ellen is, ha ezt kétséget kizáróan felismertük vala
melyiknél.

A rendetlenség, tisztátalanság, dacosság, félénkség, lopásról, 
hazudozásról most nem szólhatok, m ert nagy és komplikált kérdés 
ahhoz, hogy most tárgyalhassam. A hazudozási hajlam felism erésé
ről mindössze ennyit: amennyiben ezt nem vesszük észre idejében, 
úgy megszokás által kóros hazudozássá fejlődhetik, ami egész életén 
át érezteti hatását. M indenekelőtt a lelkiísm eretre való hivatkozás 
és megbeszélés azok a módok, amelyekkel a legeredm ényesebben 
lehet küzdeni.

Ezekről a gyermekekről általában tudjuk azt, hogy ők különös 
m agatartást tanúsítanak úgy társai, mint tanítójukkal szemben. Első 
feladata lenne a tanítónak megtudni, hogy a gyermeknek mi a célja 
a különös m agatartással. M iért rendetlen, dacos, félénk, miért lop, 
hazudik? Ha mindezzel tisztában van, akkor kezdődik nevelő ha
tása, melynél komoly tudásra van szükség.

Egyoldalú büntető eljáráshoz, elnyomó eszközökhöz nem sza
bad fordulnia ilyen esetekben. M ert fontos az, hogy a tanító éppen 
ezekkel a gyerm ekekkel megkedveltesse magát, hogy benne jó bará
tot lásson a gyermek. A ztán öntsünk bele bátorságot és juttassuk 
minél több sikerhez. Adjunk alkalmat, hogy esetleges érvényülési 
vágyát helyes úton kielégíthesse. K érdéseire ne válaszoljunk ezzel: 
,,te ezt még úgy sem érted .“ Az ő szellemi korát túl nem haladó 
kérdéseket intézzünk hozzá. Tehát törekedjünk arra, hogy őt helyes 
irányítással, sok-sok szeretettel, meleg m egértéssel hozzuk ismét 
kapcsolatba a gyermeki közösséggel. ,,Amit más tud, azt ő is tudja“ 
ez serkentse őt és ez fogja őt gyakran visszatartani nagyobb botlá
soktól. Term észetesen igen fontos, hogy a környezetére is tudjunk 
hatni. (Ez sajnos nem mindig sikerül!!) A nem tartósan gátolt gyen
getehetségű gyermeken ilyen és ehhez hasonló eljárásokkal segít
hetünk.
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Gyógypedagógiánk terén sok száz eredményt tudunk fenti e l
járásokkal felmutatni. Szükségtelen hangsúlyoznom, hogy sok sze
re te t és türelem kell hozzá.

Vannak gyermekek, akik életük kezdetén inkább az erős 
visszam aradottság, sőt gyengeelméjűség jelenségeit tün tették  fel és 
ahogyan Dr. Ranschburg Pál reám utat, életük későbbi szakában, így: 
gróf Széchenyi István, Edison, H erbert Spenzer és Helmholznál 
lángelméjük diadalra jutott. Hogy ez m egtörtént, kétségtelen annak 
köszönték, hogy a környezet szeretetteljes türelemmel segítette elő 
emberi társadalom ba való végleges elhelyezkedésüket,

M intha egyenesen az volna a szándéka a Gondviselésnek, hogy 
a rajtunk elhatalmasodni kívánó önzéssel szemben reájaébresszen 
arra, hogy lehetnek környezetünkben olyan egyének is, akiknek 
testi, szellemi és erkölcsi mivolta eltér, sőt homlokegyenest ellen
kezik az átlagem ber adottságaival.

A szeretet bír csak azzal az igazi átható betekintéssel, amely- 
lyel az em berek és dolgok igazi lényegét fölismerjük s megtaláljuk 
azt az egyetlen helyes utat, amellyel a bajokat orvosolhatjuk.

Ha így akarunk segíteni, az útm utatásokat még a nagy term é
szetben is úton-útfélen felismerjük.

A mindent betöltő, m indent világossággal átitató  napsugár is 
mintha egyenes ok ta tást adna arra, hogyan kell a fogyatékosok 
segítő munkájánál eljárni.

Megvan ezen a téren  mindegyikünknek kíilön-külön a maga 
egyéni feladata, de megvan a feladatoknak egy hosszú sorozata, 
am elyeket csak együttesen, — vagyis a tanító, az orvos és a gyógy
pedagógus — karöltve oldhatunk meg.

Az a napsugár, am elyet abból a célból, hogy jobban világítson, 
kell tartanunk, sőt gyűjtőlencsével összegyűjtve kell egy pontra 
hogy melegítsen, sőt gyújtson, a maga tündöklő fehérségében együtt 
irányítanunk: ez a napsugár a szivárvány színeire széjjelbontva, a 
maga külön-külön árnyalataival új csodákat művel, új á ldásokat 
fakaszt.

Fogjunk tehát össze, hogy a csenevész, fokozott gondozásra 
szoruló magyar gyermekek a szeretet éltető melege alatt megerő
södjenek, testi és lelki fogyatékosságukat fokozatosan leköszörül
jék és boldog, m unkaképes honpolgárokká erősödvén, majdan ve
lünk együtt folytassák azt a harcot, amelyik valamennyiünk édes 
anyját, magyar H azánkat jelenlegi, mostoha sorsából ismét régi, 
zavartalan boldogsághoz segíti vissza.

Isten adja, hogy úgy legyen!!
Győr.

Marosfalví Müntz Albertina, gyógypedagógiai tanár.
❖

Forrásm unkáúl szolgált: Éltes M átyás: ,,Az értelmileg fogyaté
kosok gyógypedagógiai védelm e“ c mű. M egjelent a „M agyar Gyógy
pedagógia“ 1926. évi 7—10. számában.
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A Falukutató Intézet községmono- 
grafía pályázata.

Többféle tekintetből is igen szükségesnek tartom, hogy a kér
déssel e helyen idejében foglalkozzunk. Ennek megokolásai annyira 
nyilvánvalók, hogy hoszadalmas fejtegetésükkel elvi szempontból itt 
nem is óhajtok foglalkozni s csak a legfontosabb tényeket ismer
tetem.

Egyetemlegesen kezdi tudomásul venni a magyar értelmiség azt 
a ma már egyedül egészséges felfogást, hogy a nemzet életét a nagy 
népi tömegek helyzete szabja meg. Azt is tudjuk, hogy a falun lakó 
földmunkástömegek helyzete igazságos, tárgyilagos megismerést kí
ván s a józan, elfogultságtól mentes helyzetísmeretnek tanulságait 
mielőbb értékesítenünk kell. Az egész nemzet érdeke kívánja ezt, A 
háborü után a falukérdéssel nagy irodalom foglalkozik. Ebből az iro
dalomból azt az egybehangzó legfőbb tanulságot meríthetjük, hogy a 
széles néprétegek életszínvonala nem kielégítő, tehát ezen többféle 
vonatkozásban is segíteni kell. Az egyes részletkérdéseket jól meg
világítja az erre vonatkozó eddig napvilágot látott szakszerű és ala
pos irodalom. (Igen tanulságos rövid összefoglalás pl. Weiss István: 
A magyar falu. Magyar Szemle Kincsestára. Ára: 80 f.)

A  falu és a nép megismerésével komolyan, alaposan kell foglal
kozni, hogy a nemzet igazságos önismeretre jusson. Széchenyi sza
vait kell itt alaptételként követnünk: ,,Az önismeret és körülmény
ismeret minden javulás és javíthatás legbiztosabb alap ja .“ A  nem
zeti önismeret gyümölcseit kitermelni és értékesíteni azután az hi
vatott, aki a nép sorsát intézi. Elsősorban az államhatalomra gondb- 
lunk, de az egyházakra társadalm i alakulatokra és a nép között 
hivatást betöltő értelmiségi foglalkozásúakra is tekintélyes fel
adat vár.

A  nép tanítója ott él a nép között. Ismernie, értenie, szeretnie és 
vezetnie kell a népet. Sokszor osztozik a nép sorsában, ,,övé jó s 
balsorsának fele“. Mikor tehát a faluismeretről országos pályázat je
lenik meg, azt a tanítóság a legelsők között vegye tudomásul. Kevés, 
a tanítóénál hivatottabb munkakör van, mely egyes falukérdésekkel 
igazán a siker feltételeinek birtokában képes foglalkozni. Ezért is
m ertetjük alaposabban a Magyar Társaság Falukutató Intézetének 
községmono gr afia pályázatát a tanítóság ezen országos jellegű folyó
iratában is. Mindenképpen remélhető, hogy a tanítóság képes és kész 
is a hivatásával legszorosabban egybevágó nemzeti életkérdésekkel 
szíve szerint foglalkozni s a pályázaton hozzájut az őt megillető sze
rephez. Vannak ugyan olyan tanítók is, akik a saját falujukban ide
genként élnek. Ezekre is jótékony hatással van, ha ilyen kérdésbe 
jobban belenéznek. Akinek több ideje, kedve, tehetsége, érzéke van 
a munkához, az többre vállalkozhatik.

A  népiskolai tanterv egyik vezetőgondolata, hogy a nevelés és 
tanítás a lakóhely ismeretére, mint egyedül lehetséges életalapra he-
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lyezkedjék. Tehát a szoros értelemben vett iskolai működés sem kép
zelhető el nép- és faluismeret nélkül. „Ki meri azt állítani, hogy aki 
az iskolánkívüli é letet nem ismeri, az az iskola falain belül eredm é
nyes tanítói munkát végezhet?" (Barabás Endre: A  falukutatás és a 
tanítók. Honismeret könyve.) A pályázat szövege sokat mond:

,,A Magyar Társaság Falukutató Intézete elő akarja segíteni 
a nemzetnevelő hatású szülőföldismeret kifejlődését, elsősorban 
pedig azt, hogy a falvak mai és jövőbeli vezetői és tanácsadói rend
szeres vizsgálódással legalább egy község vagy tanyavidék gazda
sági és szociális állapotait alaposan megismerjék s a bajok okaira 
és orvoslásmódjára rájöjjenek.

Ennélfogva a vizsgálódás megkönnyítésére kiadtuk a „Falu
kutatás V ezérfonaláét s az annak kérdöpontjai és útm utatásai 
alapján készült s hozzánk 1935. december 31-ig benyújtott község
monográfiák jutalm azására egyelőre 1400 pengőt: három 200 pen
gős és nyolc 100 pengős pályadíjat, két arany-, tíz ezüstérmet s több 
oklevelet és nagyobb könyvjutalmat tűzünk ki. Egyes közintézmé
nyek is további díjakat fognak kitűzni.

A monográfia lehet általános jellegű, mely a vizsgált község 
fontosabb föld- és term észtrajzi, gazdasági, népi és társadalm i té
nyezőire egyaránt kiterjeszkedik, de lehet a kutató szakismeretei
nek s kitűzött céljának megfelelően szükebbkörü, így gazdasági 
avagy társadalom rajzi, sízoeiál- vagy népesedéspolitikai, földrajzi 
stb. irányú, mely a távolabbi kérdéscsoportokat csak nagy voná
sokban dolgozza ki. A történelmi rész rövidebb legyen s a fejlődés 
megvilágítására törekedjék (település- vagy néptörténetet adhat 
az ezekben jártas kutató). A  monográfia végén a tárgyilagos meg
figyelések alapján rá  kell mutatni a fejlődés akadályaira s a hiá
nyokra és tennivalókra.

Azok részére, akik a fenti titkos pályázaton nem kívánnak 
résztvenni, de Vezérfonalunk II—VIII. kérdéscsoportjai közül haj
landók egy-ketíőt kidolgozni, 1935. október 15-én lejáró külön 
nyílt pályázatot hirdetünk. E kisebb terjedelm ű pályamunkák dí
jazására egyelőre tíz ezüstérmet, több oklevelet és húsz 40 pengős 
pénz-, illetőleg könyvjutalmat tűzünk ki. A legkiválóbb pályam ű
vek kinyomatását anyagilag is elősegítjük. A pályamunkák a ne
gyedív alakú papír egyik oldalára olvashatóan vagy géppel írva 
küldendők be. A  titkos pályázatnál jeligés levélben, a nyílt pályá
zatnál pedig a pályamunkán a szerző neve, foglalkozása és pontos 
lakóhelye feltüntetendő.

Bővebb tájékoztatást nyújt a 64 oldalas Falukutatás Vezér
fonala, amelyet a kutatók részére 1 pengő kedvezményes áron 
küldünk meg. A  89.367—VIII. 1. 1935. sz. V. K. M. rendelet e ve
zérfonalnak könyvtárak részére való megszerzését ajánlotta. Bu
dapest, 1935. május 1. A Magyar Társaság Falukutató Intézete, 
Budapest. IV., Szerb-utca 23. sz. Dr. Steinecker Ferenc, elnök. Dr, 
Bodor Antal, igazgató."

Az első, mindenképpen hasznos teendő volna, hogy minél több
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tanító szerezze meg a Falukutatás Vezérfonalát, melyet Bodor Antal  
dr. egyetemi magántanár, az intézet igazgatója írt. Nemcsak 'az hasz
nosíthatja ezt igen jól, aki történetesen nagyobb vagy kisebb pálya
művet szándékszik elkészíteni hanem minden tanítóember és tanító
növendék számára kitűnő lakóhelyismeretí útmutató. A Vezérfonál 
bevezető tájékoztatásul közli a következő két cikket: A  falukutatás 
jelentősége. A  falukutatás módja. Vérbeli néptanító igaz érdeklődés
sel tanulmányozza át a kérdőpontok anyagát. Ezek a következők: A) 
Adatforrások. B) A  község fekvése és rövid áttekintése. 1. Termé
szeti viszonyok: \. Geológia, 2. Termőtalaj, 3. Vízrajz, 4, Éghajlat, 
időjárás, 5, Növényzet, Állatvilág. II. A  község története. III. Népes
ség: 1. A  mai lakosság és annak kialakulása. 2. Népmozgalom. Ván
dorlások. IV. Lelkűiét. Kultúra: 1. Népjellemzés. 2 Népkultúra és 
művészet. 3. Szórakozások. 4. Iskolázottság. 5. Kulturális élet és 
színvonal. V. A  család: 1. Családi élet. 2. Lakás, kert, udvar. 3, Táp
lálkozás. 4. Ruházat, 5. Egészségügy. VI. Társadalmi tagozódás. Élet- 
színvonal. VII. Közületek s az ezekhez való viszony: 1. Községi élet.
2. A  megyéhez és államhoz való viszony. 3. Egyházi élet. 4. Szövet
kezeti élet. 5. Egyesületi élet. 6. Szociális élet és intézmények. V ili .  
Gazdasági élet. Termelés, értékesítés, hitel: 1. Birtokviszonyok, 2. 
Növénytermesztés. 3. Álattenyésztés. 4. Kertészet, 5. Szőlőművelés.
6. Erdészet. 7, Bányászat. 8, Gyáripar. 9. Kézműipar. 10. Házíipar 
és egyéb termelési ágak. 11. Munka- és munkás viszonyok. 12. É rté
kesítés. 13. Közlekedés. 14. Kereskedelem. 15. Pénz- és hitelügy. IX. 
A  község jelentősége, kapcsolatai és vonzásterülete. X. Tanulságok 
összefoglalása. A  jövő feladatai. (Térképek, fényképek, rajzok, gra
fikonok.)

Minden egyes pont alatt annyira részletes kérdésanyagot ta lá 
lunk, hogy mindenki a bőviből meríthet érdeklődése és a helyzet sze
rint, Ki kell emelnünk azt, hogy az esetleges munkától senkit se ta r t
son vissza az anyag terjedelmes volta, m ert hiszen nem kell minden 
kérdést kidolgozni és minden kérdéscsoportot tüzetesen tárgyalni. A 
Falukutató Intézet most adta ki ezen a Vezérfonálon kívül a „Hon
ismeret könyvét“, mely kiváló szakemberek tollából jó tanulmányo
kat közöl. Községmonográfiára tanulágos minta jelent meg a Magyar 
Szemle 1934, szeptemberi számában; Boros Margit: Ostoros község 
szociográfiája.

A zért foglalkoztam kissé hosszadalmasakban itt e kérdéssel, 
mert határozott esetből tudom, hogy nem érnek el könnyen a moz
galmak irodalmi úton mindenüvé. Bizonyosra lehet venni, hogy az 
evangélikus tanítóság között is vannak, akik a falukérdést kellő m ér
séklettel, tapintattal, helyes érzékkel fogják fel s akinek írói tolla is 
kitűnő az ilyen feladatok elvégzéséhez. Azok a fiatalabb tanítók 
pedig, akiknek még nem sikerült elheíyezkedniök tanítói állásban, 
szép munkaalkalmat találhatnak ebben.

Felvilágosításokkal szolgál még szükség esetén a Falukutató In
tézet is. Hisszük, hogy nem volt egészen haszonnélküli ennek a 
kérdésnek az ismertetése,

Sopron. Rozsondai Károly.

(
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A szünidei testnevelési tanfolyam.
(Vége.)

Most lelki szemeink előtt filmszerűen lepergett egy óraterv, egy 
tornaóra. Ha e filmet a lepergés idején lassúbb felvétellé tudtuk) á t
változtatni, akkor észrevehettük, hogy a bevezető részben 8 gyakor
lat van, a főrészben 10, a befejezőben vagy másképpen a levezetőben 
pedig 6 gyakorlat van. A  tanfolyamon bem utatott 20 óraterv mind 
ilyen teljes óraterv volt. A  tornásztatás idejének megfelelően 
Kmetykó szerint, bővíthető is, meg rövidíthető is a fenti óraterv. 
Most már csak azt mondom el, hogy mely gyakorlatok elhagyásával 
szabad rövidíteni az óratervet, az órát. Az A) részből elm aradhat a 
nyakgyakorlat. A rövidítés nagyobb m érvéért a kar-, váll és lábgya
korlat összevonható, valamint a 4 törzsgyakorlat is. A B) részből a 
törzsfeszítő-, az egyensúlyozó- s ahol szerekkel rendelkeznek, ott a 
nehezebb függés- és tám aszgyakorlat is elm aradhat. (A függés- és 
tám aszgyakorlat helyébe a fenti közölt változatban ügyességi gya
korlat kerülhet.) Végül a C) részben elhagyhatjuk a könnyű lábgya
korlatot, a törzsgyakorlatokat egytcl-egyig összevonhatjuk s a kar- 
gyakorlat utolsónak kerülvén, ú. n. légzésivé válhatik. Ezenkívül a 
kartársak felvetette kérdésekre is kaptunk választ. Legutoljára pedig 
egy fiú- és egy leánytornaiinnepélynek az anyagát m utatta be a le l
kes előadó. Kmetykó János óráira vonatkozó közlendőket befejez
tem. Kötelességemnek érzem azonban, hogy a magyar pedagógia e 
kiváló férfiának nagy horderejű m unkájára újólag felhívjam kedves 
kartársaim  figyelmét. A zért kell ezt tennem, mert az ő pedagógiai 
munkássága közvetlenül érint minden magyar tanítót. Mivel? Az 
utóbb megírt Testnevelési Vezérkönyvével. És ha dr. Szukováthy, a 
Testnevelési Főiskola igazgatója ezekkel a szavakkal végzi ennek a 
könyvnek elejére írt beköszöntőjét: ,,Ezért szeretném, ha nemcsak 
minden népiskolában és népiskolai tanítóképző-intézetben működő 
kollégám hanem minden magyar család asztalán ott látnám Kmetykó 
János hasznos és élvezetes könyvét. — Kívánom, hogy ez a nagy 
gonddal összeállított munka szolgálja a népiskolai testnevelésen át 
—  a jobb magyar jövőt.“ Kérdem azért evangélikus magyar tanító
testvérem, hogy megvan-e már ez a nagyszerű könyv. A karják Önök, 
evangélikus kollégáim, kiknek elődei az egyháznak és hazának oly 
életrevaló, jó híveket s lángoló szívű hazafiakat bocsátottak ki isko
láikból — kérdem, akarják-e Önök is részben az evangélikus népis
kolai testnevelésen át (melynek teljes anyaga a többször megneve
zett Testnevelési Vezérkönyvben található meg) a jobb magyar jövőt 
hazánk és .egyházunk részére egyaránt kiépíteni? Ha ez az Önök 
akarata  az enyémével együtt, akkor forduljunk segítségért ehhez a 
könyvhöz. Akinek pedig még nincs birtokában, azt arra kérem, for
duljon megrendelésével a szerzőhöz. A  Vezérkönyv ára 4 P 20 f 
portóval együtt.) Remélem, hogy megértésre talál e nemes szán
dékom.

A játék az elméleti tárgyak közül utolsónak van fe1 tüntetve a
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tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány hátlapján. M indjárt első 
mondanivalómul kell felhoznom azt, hogy a tornaórák után a játék
órák voltak a legnépszerűbbek. Két előadója volt a játékóráknak: 
Doby Ida őnagysága és Záborszky Sándor. Minden játékot pontosan, 
alaposan begyakoroltunk s az órák végén le is jegyeztük azoknak 
címét s főbb menetét. Záborszky pl. egy híján 50 játékkal ism erte
tett meg bennünket. Doby őnagysága kb. ugyanennyivel. Felesleges a 
játék elméletével foglalkoznom, m ert hiszen a játék módszerbeli és 
pszichológiai vonatkozásaival, eljárásásaival tisztában vagyunk. 
Azonban néhány játékot legalább egy-két szóval bemutatok. Jó kis 
játék a Tolvajűző. Zsebkendőt vagy egy darabka tiszta ruhát a föl
dön elhelyezünk. Ettől 20 méternyire (szemben) felállnak a csen
dőrök, az ellenkező oldalon pedig 10 méternyire a kendőtől (ugyan
csak szemben) a tolvajok. A megszámozáskor az egymással szemben 
álló csendőr és tolvaj ugyanazt a számot kapja. így lesz 1-es csen
dőr és vele szemben az 1-es tolvaj stb. Ha a játékvezető pl. a hár
mast kiáltja, akkor a hármas tolvaj fut a kendőért, a hármas csen
dőr pedig a tolvajért. Ha a tolvajt helyére való visszaérése előtt a 
csendőr elfogja, akkor a tolvaj a csendőrök foglya, ellenkező eset
ben pedig a csendőr a tolvajoké. Bizonyos idő eltelte után az a fél 
győz, ahol többen vannak. Jó küzdő játék a Polgárháború.

Ezt rajzzal illusztrálom. E szerint a polgárok hona hat részre 
van felosztva. Először az első részben vannak. Onnan egymással há
borúskodva, a 2.-ba kerülnek, majd a hatodikba. Végül az a kép 
adódik, hogy minden résziben, táblában lesz egy-egy polgár. Most jön 
a döntő küzdelem. Aki az 1. táblában maradt, az átmegy a 2.-ba s 
megvív az ott állóval. így 3-an lesznek a 3.-ban. Végül pedig 6-an a
6.-ban. Győzni bizonyosan az fog. aki még nincs kifáradva, vagyis az, 
aki a 6. táblában állt, hozzátévén, hogy egyforma testalkatú és korú 
egyének a küzdők. E két játék Záborszkyéi közül való.

Kedves hallgatóim el sem tudják talán hinni, hogy Doby őnagy
sága játékai közül a babzsákstaféta játékok komikus elnevezésük s 
nevetségesnek tetsző eszközük ellenére is közkedveltek voltak. Elég 
a Gátfutót ismertetnem;. Kört alakítottunk. E körben hasra feküd
tünk, Két ilyen kört csináltunk egyenlő számú részvevővel. Mindegyik 
körben az egyik játékosnál babzisák volt. Jelre  ezek az utóbbi já té
kosok a maguk körében sorban átugrálták fekvő társaikat. Mikor 
helyükre visszatértek, átadták a babzsákot a tőlük jobbra fekvő szom
széduknak, ki ugyanúgy körben futva átugrált társain. Az a kör győ
zött, melyben előbb végeztek.

De itt hirtelenül félbeszakítom s abbahagyom a beszámolót. Á t
térek a befejezésre. Szerettem volna egy-két szót szólni a többi órá-
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ról is. Kérem kedves hallgatóim szíves elnézését a tekintetben, hogy 
ezeket az órákat érintetlenül hagytam. Ebben a részben nem kerül
het másra a sor, mint egy kérés alakjában előterjesztendő felhívásra. 
A beszámolás alapján ez a kérés, felhívás nem lehet más, mint az. 
hogy kartársi szeretettel kérjem  evangélikus kollégáimat arra, hogy 
minél többen látogassák meg a legközelebbi nyáron a Főiskolát,

Végezetül legyen szabad szerény közleményemet azokkal a sza
vakkal befejeznem, melyeket a Nemzeti Sport már részben idézett 
cikkének befejező soraiban olvashatunk: ,,Mindenünnen zene és rit
mus árad. (Tudniillik a tanfolyam idején a Főiskolán.) A testbe, amit 
itt nevelnek, elsősorban nem erőt, hanem ritmust szellemet oltanak 
bele. Az ép lelket szuggerálják bele a testbe, — Nyaraljunk a Test
nevelési Főiskolán!“

Halmai (Jaeger) Olivér, ág. h. ev. kántortanító.

Népünk és ifjaink olvasmányairól.
A jó könyv épít — a rossz könyv rombol.

Ahhoz, hogy az ember élete minél szebb, minél színesebb legyen, 
hozzá tartozik a könyv, mely a művelődést, a szellemi szórakozást és 
lelki felfrissülést jelenti az ember életében. Minden kultúrországban 
van a lakosságnak olyan rétege, mely könyvek nélkül nem is tudja 
elképzelni az életet. Ezt tapasztaljuk nálunk is az utóbbi időben, a 
most már nemzeti intézménnyé vált u. n. „könyvnapok" rendezése 
alkalmából, amikor az olvasni szerető közönség példátadóan doku
mentálja, hogy a könyv tényleg tartozéka szellemi életének. Ezeken 
a kivételes napokon, szinte kivételes szeretetben és megbecsülésben 
részesülnek a magyar irodalom munkásai a kcnyvvásárló-kedv meg
nyilatkozásában. Ez a könyvvásárló-kedv megdönthetetlen bizonyí
téka az egészséges magyar szellem fejlődésének és a művelődés iránt 
való vágynak. És ez így van helyesen, m ert ma a magyar szellemnek 
kell harcolni azért, amit a magyar fegyver nem vesztett el. Ott van 
több európai kis nemzet példája: többet és többet kell olvasnunk, 
mert a magyar könyv feladata Magyarországon mindennél nagyobb. 
A legsúlyosabb történelm i idők sok-sok m egpróbáltatásai közepette, 
mindenkor m entsvára volt és lesz a m agyarságnak felbecsülhetetlen 
nagy kincse: a magyar könyv, a magyar irodalom. Ezen fog megtörni 
az a szándék és kísérlet is. amely Trianon állandósítását követeli. — 
Gárdonyi Géza, a klasszikus magyar lélek, egy akadémiai megnyitó
beszédében mondta a következőket: ,,A magyar lélek megtartó bás
tyája: a magyar könyv, a magyar nemzeti irodalom. Ezt a bástyát 
felrobbantani, arra  nincs elég puskapora sem a kisantantnak, sem a 
nagynak. Ez a bástya, amely elrabolhatatlan. bilincsbe verhetetlen, 
ledönthetetlen, összetörhetetlen erő. És ha olykor könnyes szemmel
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nézünk is a jövendő idők ködébe, ezen a bástyán mindig biztonság
ban élezhetjük magunkat."

Amit a könyv nemzetnevelő, nemzetfenntartó feladatáról mon
dottunk, az magától értetődőleg csak a jó könyvekre vonatkozik. Ha 
egy jó könyvet vesz az ember a kezébe, elfeledkezik mindenről, bele
mélyed abba a csodálatos világba, amelyet a könyv jelent a számára, 
am elyet az író' fantáziája elevenít meg. Minden ember jól tudja, hogy 
egészségét és m unkaerejét, ha fejleszteni akarja, olyan táplálékra 
van szüksége, amely elég tartalm as, amely megfelel az Ízlésének és a 
körülményekhez képest változatos is. Különösen pedig arra  kell 
ügyelnie, hogy ne tömje magát olyan ételekkel, melyekben kevés a 
tápláló erő. Nos hát, éppen így vagyunk a szellemmel: az is meg
kívánja a neki megfelelő táplálékot és mivel az ő ételét a modern 
ember olvasmány útján szedi magába: legyen az tartalm as, változa
tok, az ízlésének megfelelő, de ne csupán olyan, amelyik felületesen 
szórakoztat.

Az általános kultúra terjedésével egyre több és több sajtó ter
mék lát napvilágot, részint könvv, részint füzet, részint újság alak
jában. Belső értéküket illetőleg, a szak- és szépirodalom minden fa j
tájából. annyi a jeles, kiváló mu, hogy azokkal bármelyik nagy kultúr
nemzet szellemi termékeivel versenyezhet a magyar irodalom. Van 
köztük azonban sok selejtes is, sőt vannak olyanok, amelyekre 
nyomdafestéket vétek volt pazarolni. Az üzleti spekuláció a leg
többször itt sem tekint egyébre, mint az üzleti haszonra s így homá
lyos nevű szerzők ölesen megvásárolt ,,műveit" vetik piacra kiadójuk, 
amelyek ahelyett, hogy építenének, inkább csak rombolnak. Tapasz
talatból beszélek. Tessék csak megtekinteni a vasúti pályaudvarok, 
tralikok újságárusok kirakatait, a vásári sátrak polcait és ponyváit, 
hányféle csábító címeken láthatók ott perverz szerelmi kalandokat, 
rémdrám ákat, betyárvirtusokat, detektív regényeket tartalm azó sajtó
termékek. Sokezer olyan könyv lát napvilágot, ami egy pillanatnyi 
szeszélynek, esetleg egy pillanatnyi szükségletnek megfelel. Ezért 
hát derüre-borura olvas a mai ember és nem igen válogatja, hogy 
eleget tesz-e olvasmánya annak az alaptörvénynek, mely azt köve
teli, hogy szellemi tápláléka megfeleljen a jó ízlésnek és ne legyen 
híj ával a tápláló erőnek.

Különbséget kell tenni természetesen az olvasmányban abból a 
szempontból is, hogy mi való szellemi tápláléknak és mi szolgál pusz
tán  csak az élvezetnek. A  legjobb útm utatás ezen a téren ha azokat 
a nagy költőket és prózaírókat választjuk kiindulási pontnak, akiket 
a köztudat elfogadott klasszikusoknak.

A pornográf-irodalom termékei, mint hódító gombák ezrei az el
hagyatott sízérüskertet, lepik el a zsibvásáros könyvpiacot. Sok úgy
nevezett regény nem egyéb, mint álruhás trágár írás, mely kárhoza- 
tos visszaélés az együgyü és erényes olvasó hiszékenységével. Ezek 
a m ellett, hogy erkölcsrontók és lélekmérgezők, még nyelvi szem
pontból is kifogásolhatók, mert pongyola, m agyartalan stílusukkal a 
nyelv érzéket is rontják. Pedig meg van írva: Nyelvében él a nem
zet! Csak a magyar nyelv életerejével s annak titokzatos megteste-



22 t

sítőjével, a nemes irodalmi termékekkel m aradunk meg magyarnak.
Hogy milyen rombolást végeznek különösen az ifjú lelkekben 

ezek a lelkiismeretlenűl megírott. fércmunkák, erre nézve szolgál
janak figyelmeztetésül a magyar írásművészet kivételes tekintélyé
nek: Rákosi Jenőnek elítélő szavai, melyeket a következőkben idé
zünk: ,,Szinte megrázkódik bennem a lélek, mikor a nyomtatott betű
nek káros hatását látom . . . Folyton az jár az eszemben;, mily iszonyú 
felelőség terheli az íróemberek lelkiísmeretét! Hiszent az írott betű 
lisztharm at és peronoszpóra lehet, mely ellepi egy-egy nemzedék 
rügyező életét és tönkre teszi a nemzet embertermését egy-egy fél
századra, ha lelkiismeretlen emberek kezébe kerül . . A nyomtatott 
betű tehát lehet épúgy a lélek megnemesítő je, mint a lélek meg- 
mételyezője — nem szólva arról, hogy a műveltsége is épúgy te r
jesztheti, mint ahogy elhinti sok szellemi dudvának magvát. Lehet 
nemesen szórakoztató, lehet érzékiségre, bűnre csábító.

A mi népünk sajnos még nincs azon a műveltségi fokon, hogy 
különbséget tudna tenni könyv és könyv, újság és újság között; ő 
olvas mindent, m ert azt hiszi, hogy ami nyomtatva van: az szent. 
Nem közömbös tehát nemzetnevelés és világnézet-szerzés szempontjá
ból, milyen olvasmányokat vesznek kezükbe iíjaink. Mert a,zt sa j
nosán tapasztaljuk, hogy sokszor olvasnak ifjaink is olyan selejtes, 
érzékiséget csiklandozó, a külföld szemétdombjáról felszedett cudar- 
sá gokat tartalm azó könyveket, amelyek gondolkodásukat ferde 
irányban befolyásolják. Pedig ez nagy baj, m ert ifjaink lelki épségét 
s azon keresztül a nemzet jövőjét is veszélyeztetik. A szemérem
sértő, érzéki izgatásra alkalmas, vagy egyébként a jó ízlést durván 
sértő, a világpolgárságot dicsőítő sajtóterm ékek ellen irtóháborút kell 
indítanunk. Mert csak az a generáció fogja biztosítani a nemzet jövő
jét, amely nemcsak testileg, de lelkileg is ép állapotban lép ki az 
életbe. Az a nemzedék mely a fentebb jelzett sajtótermékekből 
építi ki a maga szellemi világát, alig fogja a régi Magyarországot 
feltámasztani.

Napjainkban sokat beszélnek a magyar ifjúságról, —■ arról a 
magyar ifjúságról, amelytől a régi Magyarország visszaszerzését és 
egy újnak felépítését várjuk. Nevelnünk kell tehát minden téren jó 
példával, okos tanáccsal a nemzet számára egy új, életerős társadal
mat. Hogy pedig nevelhessünk-, ennek a nevelésnek mikéntjére fek
tessünk kiváló súlyt, mivel az ma jövőnk legfontosabb problémái közé 
tartozik. Az iskola feladata első sorban az ifjúságot megtanítani 
arra, hogy milyen szellemi kincsekre kell szert tennie, hogy az élet
ben megálhassa a helyét. Az iskola csak egy célravezető utat kell, 
hogy ismerjen, hogy az Ítélőképességgel még nem rendelkező gyer
meket helyes kerékvágásba terelje: ez az út pedig, hogy megismer
tesse vele az értékes irodalmi műveket. Az ifjúság számára ajándék 
gyanánt leggyakrabban és igen helyesen: a könyv szerepel. Könyv
ajándékozásnál legyünk körültekintéssel azoknak megválasztására, 
m ert nem mindegy, hogy a fogékony lelkű leány- és fiúgyermek ke
zébe milyen tartalm ú könyvet adunk. Fölöttébb téves felfogás az, 
hogy a könyveket csak a gyermek szórakoztatására és időtöltésére
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alkalmas eszköznek tekintjük. Nem! — Az olvasást nem szabad 
egyszerű időtöltő játéknak tekinteni, aminek egyedüli célja csupán 
az, hogy az unalm at elűzze, — hanem az ifjúsági olvasmányoknak azt 
a célt kell szolgálniok, hogy tanítsanak, lelket nemesítsenek és m a
gasabb szellemi élvezetet szerezzenek. Az olvasás ne legyen sohasem 
öncél, hanem eszköz a gyermeki lélek fejlesztésére. Csakis azok az 
igazán jó ifjúsági könyvek, amelyeknél az olvasás nem válik csupán 
öncéllá, hanem nemesebb célok eszköze lesz. Itt meg kell jegyez
nünk, hogy a szülők maguk is adjanak jó példát olvasmányaik meg
választásában; soha ne vegyenek kezükbe olyan könyvet amellyel 
esetleg gyermekük lelkét is megmételyezhetik. Tudok eseteket, mikor 
a családtag olyan könyvet látott a szülők kezében, amelyet el kellett 
volna előle rejteni.

Az elmondottak veleje tehát: olvasson népünk és ifjúságunk 
minden nemes tartalm ú szépirodalmi és tudományos művet; olvasson 
lelki szórakozásul erkölcsöt, jellemet, hazaszeretetet fejlesztő írás
műveket; olvasson általában mindig olyan műveket, melyekben a 
nemes érzés, a szép gondolattal ölelkezik és ne keresse a lélek- és 
erkölcsromboló irodalmi szennygyüjtők poshadt italát. Sajnos, hogy 
a mai ifjúságnak és népünk legnagyobb részének a nemes tartalm ú, 
irodalmi értékű és tudom ányterjesztő művek kevésbbé kellenek, Az 
alsóbbrendű irodalom idegrángató termékeit habzsolják, amelyek 
pedig — mint említettük — tönkreteszik idegeiket és lelkűk tiszta
ságát.

Olvassák ifjaink Benedek Elek, Eötvös József, Eötvös Károly, 
Herczeg Ferenc, Gárdonyi Géza, Lőrinczi György, Mikszáth Kálmán, 
Móra Ferenc, Móricz Zsigmond Petelei István, Rákosi Viktor, Tor- 
may Cecilia és a többi jeles magyar író műveit, akkor olyan alapját 
vetik meg erkölcsi énjüknek, amelyen szilárdan áll meg hazafiságuk 
és jellembeli felfogásuk. Szórakozzék ifjúságunk és népünk kiváló 
költőinknek verseivel is és ezekből építse ki a maga szellemi világát. 
Olvassák régi költőink közül különösen azokat, kik klasszikus hírben 
állanak, a modernek közül pedig csak a legjavát. Lelkesüljenek if
jaink a mi dicső Petőfi Sándorunk hazaszeretetén, aki nemcsak ver
selt a hazaszeretetről, de élte is a hazaszeretetet, melyet vérével is 
megpecsételt. Ő legyen ifjaink ideálja akkor: lesz magyar jövő, lesz 
magyar feltámadás; akkor a mi porig megalázott országunk újra 
,,lényre derü l“.

Keressék aztán lel ifjaink és népünk a közkönyvtárakat, ame
lyekben nemcsak irodalmi műveket találnak, hanem akad, ott a kö
zönség szélesebb rétegeinek számított közgazdasági, ipari stb. munka 
is, amelyeknek olvasása szintén haszonnal jár.

A zt szokták mondani: az embert barátairól, szórakozásairól és 
olvasmányairól lehet legjobban megismerni. Itt is áll az a szólás
mondás: mondd meg, mit olvasol és én megmondom ki vagy. Ke
resse azért fel ifjúságunk és népünk csak a jó könyveket, mert: ,,a 
jó könyv legjobb barát a világon“.

Hála Isten, ma már vannak szervezetek, amelyek népünket a 
nemzeti nagyság és erő óhajtott ígéretföldjére iparkodnak elvezetni.
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Ilyenekül említem az iskolán kívüli népművelési intézményt, a cser
kész- és leventealakulatokat. Szervezői feltétlen elismerést érdem el
nek, mert megérezték a kor intő szavát s ezzel jövőnk reményeinek 
megmentéivé szegődtek.

Egy országnak sem volt annyira szüksége tisztult erkölcsi fel
fogású, önzetlen hazaszeretettől vezérelt ifjúságra, mint a mai Cson
kama gyarországnak, És pedig azért, mert ilyenek lesznek pillérei 
annak a hídnak, amely a nemzetet egy jobb jövőbe fogja átvezetni.. 
Minden népnek ereje ifjúságában van! Ez a frissvérű ifjúság képvi
seli testben-lélekben a nemzet megújhodását és a jövő elképzelt gyö
nyörűséges szakának ígéretét. Amilyenek ők, olyan lesz az ország 
jövő sorsa!

Benedek Vince.

Nyári levél.
Napjainkat valami különös nyugtalanság, idegesség s új életfor

mák keresése jellemzi.
Az életnek ez a nyugtalansága mintha átragadt volna az isko

lára is. Mintha kevesedne iskoláinkban a gondtalan, vidáman ka- 
cagó gyermekek száma.

Pedig az iskolának az is egyik fontos és talán legszebbik fel
adata, hogy megőrizze a gyermek gondtalan életvidámságát. Sajnos, 
a mai élet igen hamar letörli a gyermekek leikéről a tiszta örömök 
drága hímporát.

Ha a lélek pilláktól árnyékolt, re jte tt ablakai előtt figyelve hall
gatunk, többször habjuk a könnyes bánat fekete zúgását, mint az 
öröm ezüstcsengésű csobogását.

A mai élet irgalm atlan tülekedésében a legtöbben már csak pa
rancsszóra tudnak mosolyogni. „Tessék mosolyogni!“ Szomorú, hogy 
erre figyelmeztetni kell az embereket. De még szomorúbb az ilyen 
parancsszóra történő mosolygás. A kiegyensúlyozott, nyugodt, har
monikus lelki élet gazdag humuszából fakadhat csak az igazi mosoly, 
ez a káprázatosán szép lélekvirág . . .

A gondtalan derű aranyos nektárja cseppen a tisztán csillogó,, 
kacagó gyerekszemből s valami halkan zsongító érzés támad ben
nünk, ha apró embergondok könnygyöngyétől harmatos, a kis léiek- 
ablakok színes üvege. Óh, milyen szomorú, ha az örök emberi szen
vedés fájdalm a pereg a gyermekarc rózsás gödreibe. Nincsen lélek- 
bemarkolóbb hang a m agárahagyott gyermek keserves sírásánál . . .

Talán nem nagyítok, ha azt állítom, hogy a modern pedagógia 
elméleti nagymesterei, a formák és szabályok rekordszerü zuhatagá- 
val, ha nem is közvetlenül, de közvetve — az elméletek tömegétől 
megszédült tanítók kísérletezéseivel — szintén elősegítették az isko
lák békés harm óniájának megbontását.

Sűrű köd takarja  még ma is a célokat. Didaktikai dzsungelben 
botorkálunk, melynek minden zúgában újabb meg újabb veszedelem 
karm ai nyúlnak felénk, a különféle elméletek alakjában.
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Pedig csak nézni kell! Olvasni, a naponként ránk sugárzó gyer
mekszemek csillagmécseinek lobogásából. A gyermekszem csillagait 
követve, eljutunk az egyszerűség, a természetesség, minden színpadi 
hatásoktól, m esterkéltségektől ment erdei tisztására, ahol élvezet a 
munka és a gyermekkacaj versenyt csilingel a patak csobogásával.

Az egyszerűség, a közvetlenség virágaitól díszes iskola padjai 
között kevesebb lesz a magárahagyott, síró gyermek .. .

Több szeretet kell az iskolába és kevesebb elmélet. Ne akarjunk 
minden áron ,,egyéniségeket, önállóan kialakított világnézettel ren 
delkező“, felnőttekkel versenyre kelő elemi iskolai tanulókat. A 
gyermek m aradjon gyermek. De a tanító is legyen egy kicsit gyerek 
— tanítás közben. Krisztus a mi példamutató, örök tanítómesterünk, 
mintha hozzánk szólna: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermeke
ket!“ Engedjük a szívünkhöz a kis emberpalántákat! Mélyedjünk el 
az ő ártatlan, boldog világukban, „mert míg olyanok nem lesztek, 
mint ezek közül egy, nem mehettek be a mennyeknek országába.“

Mi csak nyerhetünk ezen a munkán. Mert a gyermekszív á rta t
lan öröme feledteti velünk a felnőttek mai életének minden gonosz
ságát. Feledteti velünk, tanítókkal a sok-sok megaláztatást. Bármit 
mondjanak rólunk az emberek a gyermeki szeretet sarkcsillaga el
vezet bennünket munkánk boldog jutalmához: a nyugodt lelkiismeret 
jóleső békéjéhez . . .

Elcsendesül az iskola környéke. Vakációs napok boldog verő
fénye süt fáradt idegeidre, egy iskolai év öröme, küzdelme után. Ha 
ügy a lelkeden át visszanézel az elmúlt tanévre, tudom, találkozol 
egy sereg; immár évről-évre visszatérő s bár jogosan remélt, de mind- 
ezideig megvalósulatlan reménnyel. Nyugodj bele, hazádnak szük
sége van a Te lelked apró áldozataira Trianon 15. esztendejében. 
Emelkedj gondjaid fölé! Napsugaras rétek, hegyek, erdők és vizek 
intenek: Jer közénk te fáradt, szomorú ember! Itt köztünk új erőt 
nyersz. Jó nyarat Testvérek! Istentől áldott pihenést!

Szász András,

Könyvismertetés.
Tiboldi László: Lafontaine válogatott költeményeinek gyűjte

ménye. A tavaszi könyvpiac legértékesebb term ékei közé kell so
roznunk Lafontaine most megjelent válogatott költeményeinek gyűj
teményét Tiboldi László hivatott s a nagy francia költő géniuszához 
minden tekintetben méltó fordításában. A  magyar közönség már rég
óta nélkülözi e nagy szellem páratlan értékű alkotásainak olcsó, de 
értékes magyar kiadását mely az írónak nem csupán az iskola pad 
jaiból m ár nagyon jól ismert költeményeit, hanem komoly, emelke
dett filozófiával átitatott örökbecsű műveit is tartalm azza. Lafon
taine költeményeiből az ifjú tanul, a felnőtt művelődik; az irodalmat, 
bölcseletet kedvelő pedig csodálattal viseltetik eme páratlan mély
ségű költészet iránt, A kötet tartalm azza azonkívül az átültetőnek
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Lafontaine költészetéről és bölcseletéről szóló értékes tanulmányát, 
függelékül pedig Lafontaine életét ismerteti. Az egyes költemények 
alján a fordító bölcseleti és irodalmi megjegyzései sorakoznak fel. A 
művészi kiállítású könyv ára 80 fillér. M egrendelhető a kiadónál: 
Kókai Lajos, Budapest, IV., Kammermayer Károly-u. 3. és minden 
könyvkereskedésben,

A ,,Búvár“ Hermann Ottó száma. A Franklin-Társulat népszerű 
tudományos folyóiratának júniusi számát Hermann Ottó emlékének 
szentelte, akinek születése százados évfordulóját a magyar tudom á
nyos világ e napokban ünnepli. Az ünnepi szám élén Hóman Bálint 
kultuszminiszter Hermann Ottó tudom ánytörténeti jelentőségét mél
tatja , Lambrecht Kálmán az élő Hermann Ottóról, vitéz Somogyváry 
Gyula országgyűlési képviselő, a rádió igazgatója, pedig a Gyöngyös 
bokréta megszületéséről ír. A gazdagon illusztrált szám további cik
keiben Grósz Emil egyetemi tanár a szemgolyóhoz tapadó új kon
taktüvegekről értekezik, Rátz Kálmán országgyűlési képviselő a 
petróleum világgazdasági és világpolitikai kérdéseit ismerteti. Pon- 
grácz Kálmán, Lovrekovich István, Doming Henrik és Mezei Béla 
biológiai, Enyedi Béla és Remete Dezső technikai, Tuzson Pál kémiai, 
Koch Nándor geológiai problémákkal foglalkozik. Külön cikkek em
lékeznek meg a most vízrebocsátott Normandíe-ról és a közelmúlt
ban elhunyt De Vries holland botanikusról. A Búvár nagysikerű első 
fényképpályázatának eredményéről írásban is, képben is beszámol a 
júniusi füzet, egyúttal pedig új pályázatot ír ki a term észettudom á
nyok és a technika iránt érdeklődők számára.

Öt világrész csodaszép tájait, érdekes jellegzetességeit m utatja 
be a „Tükör“ júniusi száma híven ahhoz a programjához, amellyel a 
világ tükre kíván lenni. És a legkitűnőbb tollú írókat sorakoztatja fel, 
hogy olvasóit ennek az öt világrésznek legkülönbözőbb tájaira  elve
zesse. Ernőd Tamás egyéni költőiességgel Olaszország örök szépsé
geit csillogtatja meg, M atolay Tibor, a kiváló utazó, Dél-Amerika 
hegyóríásai közé vezet, Szepes Béla a berlini olimpiáJsiz nagyszabású 
előkészületeiről számol be, Robert G. A rtur a gyarmatok exotikus 
népeinek életét és a mai világpolitika legizgalmasabb kulisszatitkait 
tárja  fel. Érdekes, friss; mulatságos végíől-végig a ,,T ükörének  ez 
az új száma, hisz az olvasó m ulattatásáról Aszlányi Károly, Karinthy 
Frigyes, Nagy Lajos, Török Sándor gondoskodik pompás humoreszk
jeivel, komolyabb szórakoztatással pedig Bibó Lajos, József A ttila, 
Molnár Ákos, Nadányi Zoltán. Sásdi Sándor és velük együtt legjobb 
íróink elbeszélései és versei szolgálnak. A  különösen gazdag női ro
vat divatcikkekben, képekben egyformán rendkívülit nyújt. Ez a 
szám közli a ,,Tükör“ gazdagon díjazott háromhónapos rejtvénypá- 
lyázaának eredm ényét is, hogy mindenkép rászolgáljon olvasói tö
megének egyre növekvő szeretetére.

Újrendszerű tankönyvkiadás címen érdekes művet adott ki 
Nagy Miklós, a- szeghalmi ref. Péter András reálgimnázium igazga
tója, Ism erteti tankönyvkiadásunk mai rendszerének célszerűtlensé- 
gét, kimutatva, hogy tankönyveink rosszak a diák, a szülő, a tanár,



226

de rosszak még a tankönyvkiadó, tehát végeredményben minden ér
dekelt szempontjából. A középiskolai könyvekkel foglalkozik s kí
vánja a tankönyvek rövidségét, központi tankönyvkiadó vállalat meg
szervezésével annak olcsóbbá tételét. Számadatokkal igazolja állí
tásai hevességét.

A debreceni ág. h. ev, elemi iskola értesítőjét Elefánty Sándor 
igazgató tette közzé. Ism erteti a statisztikai adatokat. Ezek szerint 
130 tanuló iratkozott az iskolába. A tantestület tagjai részt vesznek 
a társadalom  munkájában, gyakran tarto ttak  tantestületi üléseket. A 
tanulók egészségi állapota általában jó voU. 20 szegény tanuló ingye
nes fogorvosi kezelésben részesült. Bevezették az alsóbb osztályok
ban a vándorló irkákat, amikor naponként irkát cserélve, megmaradt 
az összeköttetés a tantestület s a nem járványos beteg, mulasztó 
gyermek között. A cserkészcsapat munkájába belevitték a nevelő- 
tanítói hatásokat. Ezt Povázsay László, a 10!-ös „Réka" királykis
asszony tündérkecsapatot Elefánty Ilona vezette. Ismerteti az érte
sítő az iskolai ünnepeket, a jótékonyságot, látogatásokat, évzáró vizs
gák és ünnepély rendjét, m ajd a tanítótestület tagjait, végül közli a 
tanulók névsorát. M ajd értesítéseket közöl a jövő tanévre. Az ér
tesítő beható, újszellemű népoktatási tevékenység képét tárja  az ol
vasó elé.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület az 1931 32., 32—33.
és 33—34. évekről értékes évkönyvet adott ki. Szerkesztette dr. Lo- 
sonczi Zoltán titkár. Közli az évkönyv az egyesület 25 éves történe
tét, amit az azóta elhunyt dr. Oravecz Ödön, az aszódi reálgimnázium 
igazgatója, titkári jelentéskép az 1932. évi közgyűlésen adott elő. 
M ajd magas színvonalú értekezések következnek: Oppel Imre: Mire 
jó a ra jz? Losoncéi: Bél Mátyás tudomány- és neveléstörténeti je
lentősége. Dr. Bánkuti: Tanulmányi kirándulások címen. A továb
biakban az egyesület működéséről szóló jelentéseket és jegyzőköny
veket tartalm azza az évkönyv az 1933. és 1934. években. Végül közli 
az egyesület vezetőségének, tiszteleti és alapító tagjainak névsorát.

A győri elemi iskola értesítője W eltler János igazgató szerkesz
tésében 35. évfolyamában jelent meg. M indenekelőtt méltatja az el
hunyt Pálmai Ödön ny. lekész egyéni kiválóságát. Az iskola tantestü
letének névsora után az igazgatói jelentés beszámol különböző sze
mélyi változásokról s kiemeli, hogy Horváth Sándort, az iskola taní
tóját a kormányzó tartalékos századossá nevezte ki. Az iskolai év 
mozzanatainak ismertetésénél figyelmet érdemel a VIÍ. és VIII. osz
tály működéséről, a feldolgozott anyagról szóló jelentés, a gyerme
kek vallásos és hazafias nevelésének kidomborítása, az iskola gyer
mekkarának sikeres szereplése, a meseórák szülői értekezletek, cser
készapród és tíindérkemunka. Statisztikai adatok, tanulók névsora s 
a jövő évre szóló tájékoztató egészíti ki a nagymultú, jóhírnevű győri 
iskola most is kiemelkedő nevelésoktatási munkáját ismertető é r
tesítő.
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Egyesületi élet.
A Pesti Alsó Ág. Hítv. Ev. Tanítóegyesület június 5-én Soltvad- 

kerten tarto tta  meg évi rendes közgyűlését, amelyen a tagok csaknem 
valamennyien megjelentek. Közgyűlésünket jelenlétükkel megtisztel
ték: Hulvej István kiskőrösi lelkész, mint az egyházmegyei elnökség, 
W anitsek Rezső az Egyetemes Szövetség kiküldöttje, Sikter A ndrás 
helybeli, Péterm ann Ádám páhii ev. lelkész, Vásárhelyi Pál helybeli 
reí. lelkész, a helybeli református, katolikus, községi és izraelita, a 
szomszédos községek református és községi tanítók, a helybeli köz
ségi elöljáróság, az Iparoskor és Gazdakör kiküldöttjei, a presbité
rium, mint kedves vendégeink. A gyűlést megelőzőleg istentiszteletre 
gyűltek össze a tanítótestvérek, ahol Sikter András helybeli lelkész 
buzgó imát és hatásos beszédet mondott. U tána Szuchovszky Béla 
soltvadkertí tanító a III. osztállyal igen sikerült zenés testnevelési 
gyakorlatot m utatott be az iskola udvarán. K lenner Rezső elnök meg
nyitó beszédében megemlékezett Tanítóegyesületünk tízéves fennál
lásáról, visszapillantást vetett ennek eddigi működésére s leszögezte, 
hogy a jövőben is a rendületlen ístenhit és hazafiság, e két örökéletű 
eszme lesz egyesületünk vezércsillaga. Beszéde további során élénk 
színben festette le a tanító m unkáját s jövő feladatát, m ajd szívből 
jövő szeretettel köszönti a megjelent kartársakat s vendégeket, ér
tekezletünkre Isten áldását kérve, a gyűlést megnyitja. A lendületes, 
szép megnyitó után az elnök előterjesztette nagy körültekintéssel írt és 
mindenre kiterjedő évi jelentését. Ezután az ez alkalom ra Kiskőrös
ről á tjö tt ev. gyermekkórus szebbnél-szebb szivet, lelket gyönyör
ködtető énekeket énekelt Mikus János ev. tanító vezetése mellett. 
M ajd következett Urbán István kiskőrösi tanítónak ,,A családi neve
lés és az iskoládról igen tartalm as, szép és tanulságos dolgozatának 
általa történt felolvasása, utána a IX. Egyetemes Tanítógyűlésről 
igen értékes előadást tarto tt W anitsek Rezső, az Egyetemes Szövet
ség főtitkára. Mindkét előadásért, valamint Szuchovszky Béla kar
társnak a bemutatott testnevelési gyakorlatokért jegyzőkönyvi köszö
net és elismerés szavaztatott meg. Mikus János bem utatja évi száma
dását, amelyet a közgyűlés elismeréssel tudomásul vesz, a fáradha
tatlan pénztárosnak köszönetét szavaz. — Több tárgy nem lévén az 
elnök a tagoknak, vendégeknek, valamint Mikus János, a kiskőrösi 
gyermekkórus vezetőjének megjelenésükért köszönetét mond, a 
Himnusz eléneklésével a közgyűlést bezárja. — A közgyűlés után az 
egyesület tagjai kimentek az ev. temetőbe s az ott pihenő kartársak 
sírjaira virágcsokrot helyeztek. Innen a hősök emlékművéhez vonul
tak, ahol Mendelényi János kiskőrösi tanító, a bányakerületi Tanító- 
egyesület elnöke mondott nagyhatású beszédet, a kiskőrösi gyermek- 
kórus pedig gyönyörű alkalmi éneket adott elő.

A Vasi Közép Egyházmegyei Tanítóegyesület folyó évi június 
hó 25-én tarto tta  évi rendes közgyűlését Somogyi Béla elnöklete alatt 
Kőszegen. A  közgyűlésen az egyesület tagjain kívül szép számban 
vettek részt egyházi életünk vezetői. Az időszerű pedagógiai eszmék
kel foglalkozó megnyitó után az elnök részletes jelentésben ismer-
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tette az egyesületi élet 'eseményeit. Előadást tarto tt Dávid Gyula őri- 
magyarósdi tanító a term észetrajz tanításáról a IV. osztályban, Szal- 
kay Károly szentgotthárdi tanító a magyar és a külföldi tanügy kap
csolatairól s Orbán Károly igazgató-tanító iskolalátogató arról, hogy 
elnökévé a közgyűlés Bánó Ádám nemescsói ig.-tanítót választotta 
meg.

Kis hírek.
A ceglédi dalárdák nagy sikere. Az a magasszínvonalú karve- 

\zetői munka, amit Kiszely János ceglédi igazgató kartársunk évek 
hosszú sora óta az evangélikus vegyeskar és az ottani Iparosdalárda 
körében végez, legutóbb ismét fényes sikerhez segítette a két kar 
tagjait. A  nagykőrösi Iparosikor Dalkarának kétszázadik nyilvános 
hangversenye alkalmával átrándult Nagykőrösre az Evangélikus 
Énekkar és a Ceglédi Ipartestületi Dalkar hetvenegy dalpártoló k í
séretében. Különvonaton utaztak Nagykőrösre, ahol az állomáson ün
nepélyesen fogadták őket. A Hősi emlékmű megkoszorúzása után a 
gimnázium udvarán folyt le a kimagasló, nagy és szép dalosverseny. 
A ceglédi dalárdák annyira megnyerték a nagykőrösiek tetszését, 
hogy minden számukat hatalmas tapssal kísérték. Sikerük elisme
réseképpen mindkét dalárda első díjjal tért haza. A verseny folya
mán a ceglédi Evangélikus Énekkar Kiszely János betanításában 108 
ponttal vívta ki az abszolút elsőséget az összes résztvevő dalkarok
kal szemben, míg a nehéz népdalcsoportban a ceglédi Ipartestületi 
Dalkar vitte el a pálm át 102 ponttal. Előbbi remekbe készült ezüst 
serleget és díszoklevelet, utóbbi igen szép kivitelű ezüst emlékpla
kettet és művészi díszoklevelet kapott. A hangversenyen a kart Kí- 
ezely hirtelen föllépett gégehurutja miatt Konyári Béla tanító diri
gálta. Azóta a különbeni is 70 tagú egyházi vegyeskarba 15-en belép
tek s remélik, hogy őszre elérik a 100-as létszámot, amikor nagyobb- 
szabású kórusok betanulását vették tervbe. Őszintén örülünk a ceg
lédi sikernek s buzdító például állítjuk más egyesületek elé sikeres 
szereplésüket. A  karok betanítójának és vezénylőjének örömmel gra
tulálunk!

Leányinternátus. A Fébé Evang. Diakonissza Nőegylet felhívja 
a figyelmet a Budapesten VIII., József-utca 4. sz. alatti leányinter
nátusára, az ev. egyetemes egyház épületében, a tudományegyetem 
és a klinikák közvetlen közelében, ahonnan különféle középiskolák 
is könnyen megközelíthetők. Közép- és főiskolás leányok meleg csa
ládi otthont nyernek itt. A tartásdíj mérsékelt. Tanárnő korrepetál a 
középiskolás leányokkal. Az internátus diakonissza vezetése és az 
intézet diakonissza főorvosának felügyelete alatt áll. Az internátus a 
múlt évben kibővült s a jövő tanévben ismét bővítés válik szüksé
gessé.

Névmagyarosítás. Weil Endre, a budai, Bécsikapu-téri evang. 
evang. egyház tanítója és orgonistája, családi nevét belügyminiszteri 
engedéllyel ,,Várkonyi“-ra változtatta.
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J K A N T O R I  R O V A T  [
Rovatvezető : H a m a r  G y u l a  soproni ev. tanítóképző int. igazgató.

A ritm ikus korái problémái. (Vége.)

Ném etországban m ár a múlt század közepe óta vannak nyomai 
annak a mozgalomnak, amelyik ma mind szélesebb körben követeli, 
hogy a régibb keletű s a kiegyenlítés által eredeti ritm usuktól meg
fosztott korálok állíttassanak vissza szerves egységükbe. A régi 
korálok eredeti ritm usához visszatérni számos problém a megoldását 
feltételezi. Ha meggondoljuk, hogy egy és ugyanazon énekszöveghez 
több dallam is akad a régi korálok között, világossá válik az első 
és fő nehézség: melyiket elevenítsük fel a melódiák közül? Az nem 
lehet alapelv, hogy a régibb keletüt, mivel számos esetben nem a 
legkorábbi dallam az, amelyik széliében elterjedt és a használatból 
kiszorította a többit. Sikerültebb dallamok jobban elterjednek, köny- 
nyebben mennek át a közhasználatba, mint kevésbbé sikerűitek; 
az pedig sokszor m egesett, hogy ugyanahhoz a szöveghez egy ké
sőbbi zeneszerző hozzáillőbb dallamot tudo tt alkotni, mint az, aki 
a szöveget legelőször zenésítette meg. M ásodik problém a: sok ének
nek az eredeti ritm usa annyira bonyolűlt, hogy nem alkalmas a 
gyülekezeti éneklésre. Áll ez különösen oly dallam okra, amelyek 
nem népies dallamokból, hanem vallásos vagy világi áriákból, tehát 
m űénekekből keletkeztek.

Ezen meggondolások látszanak meg a ném et énekügyi b izott
ság 1918. évi azon határozatában, amely kimondja, hogy a jelenleg 
énekelt dallamok egységes alakja gyanánt a legrégibb legjobb ala
kot kell használni, hacsak ki nem szoríto tta azt a közhasználatban 
egy olyan alak, amely az eredeti lényeges csorbítása nélkül való; 
az eredeti ritm ust annyiban kell m egtartani, amennyiben az népies. 
Kitűnik e határozatból az is, hogy az énekek történetileg hiteles 
alakjához csak annyiban ragaszkodik a bizottság, amennyiben az 
a gyakorlat követelm ényeivel összeegyeztethető.

További problém a: a régi dallamok ritm usát a mai átlagzenész 
szám ára is érthető  módon lejegyezni. Különösen nagy az eltérés az 
ütem vonalak kiírása és az ütemfajok váltakozása tekintetében. A 
történeti és a gyakorlati szempont itt ismét súrlódik. A régiek is
m erték az ütem vonal nélküli zenét és abban sokkal bonyolúltabb 
ritm usokkal is m egbirkóztak, mint a XVII. század óta. Ha a régi 
korálok eredeti lejegyzésmódját követnők, sokszor hiányoznék a 
mai kántor ritm usérzékének a mankója: az ütemvonal. Ezért h a tá 
rozta el a ném et énekügyi bizottság 1926-ban, hogy minden dallamot 
be kell osztani ütem ekbe. További nehézség: az ütemfajok v á lta 
kozása egyazon dallamon belül (amit tévedés poliritm ikának ne- 
nezní, hiszen ez utóbbi műszó csak többszólamú zenemű olv rész
letére  vonatkozhatik, ahol egyidejűleg különféle ütemfajok lépnek
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fel a különböző szólamokban). E tek in tetben  minden olyan kísérlet 
elvetendő, amelyik a régiek változatos ü tem keveréseit észszerűsí- 
teni, „racionalizálni“ kívánja. Elvégre az ütemfajok keverése nem 
a logika szabályai, hanem a zeneszerző muzikális képzelete nyomán 
jön létre. E ttől a régiek nem csak hogy nem féltek, hanem magától 
értetődőnek ta rto tták , hogy az előadó ösztönszerűen megérzi a más 
ütem fajba való átcsapást (lásd még Bach J. S.-nél is, pl. a h-moll 
francia szvit Courante-jában, ahol világosan elkülönülnek a kétszer 
háromnegyedes ütem ek a három szor kettősektől; hasonló váltako
zásokat még a XIX. század folyamán is találunk Brahms zenem ű
veiben). Aki a m agyar népdalt ismeri, az még azt is tudja, hogy a 
term észetes népi ritm usérzék sem idegenkedik az ilyen látszólag 
zavaros, szabálytalan, illogikus, tehá t nem racionális m éretezések
től. A zt semmiféle zeneesztétika vagy zeneelm élet nem írhatja elő, 
hogy egyazon zenemű elejétől végig csakis egyféle ütemnemben le
het, m ert hiszen ennek a tan tételnek  a tények állandóan ellentmon- 
danának. Aki tehát belátja a régi dallamoknál a ritm ikus alak fel
élesztésének a szükségességét, az nem bírálgatja az ütemfajok k e
verését, hanem inkább azon nehézségek elhárítási módja felől gon
dolkodik, amelyek a ritm ikus éneklés gyakorlati elterjedésének az 
útjában állanak. E nehézségeket kár a dallam okban keresn i Még 
közepes tehetségű kántorok is kevés gyakorlás után képesek len
nének a különböző ütemfajok egymásutánját felfogni, énekelni, ve
zényelni.

Az ütem vonalak elhelyezésében még maga a mai ném et egy
házzenei gyakorlat sem egységes. Számos éneknél máshol állnak 
az ütem vonalak az új dallamoskönyvben és máshol az ennek a nyo
mán készült Pfannschmidt-féle korálkönyvben (Berlin, 1931). Bár 
az ütem vonalak elhelyezésére vannak megfelelő tudományos el
veink, mindazonáltal a gyakorlat szempontjából ezek nem felté t
lenül döntőek. Az ütem vonalak következetes alkalm azásával ösz- 
szefüggő hangsúlyozási elv: hogy t. í. az ütemvonal utáni hang ,a 
többinél súlyosabb, a régi koráldallam ok keletkezésekor még nem 
volt meg. Tehát nem is szabad ezt a hangsúlyozási módot rájuk al
kalmazni. A régi dallam oknak az ütem ekbe való beosztása csak 
a ritm usképietek közötti könnyebb tájékozást szolgálja, de nem 
jelenthet olyan hangsúlyokat is, amikre a régi dallamok szerzői 
nem is gondolhattak. Egyébként az ütem vonalelhelyezés tudom á
nyos elveit és gyakorlati követelm ényeit olymódon lehet egyesíteni, 
hogy a lényegileg hangsúlytalanúl, szabadon lebegő dallam melodi
kus-ritm ikus főhangjait emelik ki az eléjük helyezett ütem vonalak
kal. Mivel pedig e főhangok a régi zenében nem következtek fel
tétlenül egyenlő időközökben: világos, hogy a ma beírt ütem vonalak 
sem zárnak egyenlő időtartam ú részeket közre. Az sem hagyható 
figyelmen kívül, hogy a főhangok megállapításánál a szubjektív érzés 
is érvényesülhet, hiszen a szerző nem jelölte meg e hangokat, ma 
pedig sokszor kétség tám adhat, hogy melyik hangok a tulajdonké- 
peni főhangok? Ennek az eldöntésénél még a zenei értelm ezéstan
nak (az úgynevezett frazeálásnak) is nagy szerep jut; azonban ennek 
a részletezése ezúttal kissé eltérítene a tárgytól. Be kell érnem
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annak a megállapításával, hogy az ütem vonalak a ritm ikus korái
nál csak a szem szám ára valók, de a fül nem vesz róluk tudomást. 
Ennélfogva semmi kifogást sem lehet tám asztani az ellen, hogy az 
egyik kiadvány itt, a másik ott alkalm azza az amúgyis csak tá jé 
kozódásra szolgáló ütem vonalakat.

Az ütem vonalak elhelyezésével kapcsolatos az úgynevezett fel
ütés problémája. Számos dallamnál megesik, hogy az első ütem 
vonal előtti ritm usképlet nem tesz ki egy teljes ütem et, hanem ab
ból csak 1, 2, 3 vagy 4 ütem részt (méretet) tartalm az. Ezt az első, 
nem teljes ütem et, valam int a nem közvetlenül ütemvonal után kez
dődő dallam soroknak a következő ütemvonalig terjedő részét szo
kás felütésnek nevezni. Az ütem vonalelhelyezés többféle lehetősé
géből következik, hogy a felütés mennyisége (hogy t. i. 1-, 2-, 3- 
vagy 4-részes) szintén ingadozhatik aszerint, hogy mely hangokat 
értelm ezünk főhangoknak. Meg kell azonban jegyeznem, hogy ami
kor az ütemvonal nélküli zene letűnőben volt, a felütésre a zenemű 
első hangja elé írt szünetekkel tö rténik  néha utalás, mint példáúl az 
,,Eins ist no t“ dallamánál, mely Freylinghausennél 1704-ben ütem- 
vonalak nélkül áll ugyan, de az elején két negyedszünetjellel kez
dődik; világos tehát, hogy négy negyedes ütem et véve alapul, a 
dallam a harm adik negyeden, tehát kétm éretes felütéssel kezdődik. 
A felütések dolgában is teljesen elhibázott dolog a dallamot, vagy. 
annak a ném et dallamoskönyvbeli lejegyzését bírálgatni, hiszen az 
a lejegyzés alapos tö rténeti és elm életi tanúlm ányok eredm ényekép 
jött létre. A hibát m agunkban kell keresni és nem szabad elzár
kózni attól, hogy megtanuljunk más felütésekkel is elkezdeni, mint 
egyméretűvel. Ú tm utatás minden jobb dirigálástanban található.

A magyarnyelvű gyülekezeteket szem előtt tartva, további 
problém ák m erülnek fel. Amelyik ritmus a ném etnek népies, az 
nem mindig az a magyarnak. Ennek a szempontnak a tek in tetbe 
vétele azonban az annyira óhajtott egység helyett inkább sokféle
ségre vezetne; tehát az egységes éneklés érdekében azokat a dal
lam okat, am elyeket a ném et korálkincsből vettünk át, nálunk is 
az új ném et dallam oskönyvben közölt és a fenti szempontok figye
lem bevételével k iválasztott alakjukban kellene énekelni, tek in tet 
nélkül arra, hogy népies-e annak a ritm usa a magyar fül számára. 
További, különlegesen m agyarországi problém a a ritmus és a m a
gyar szöveg összeegyeztetése. A  ném et énekszövegek jelenleg hasz
nálatban levő magyar fordításai a ritmus figyelembevétele nélkül 
készültek, ami érthető is, mivél a ritm ikus éneklés mozgalma ha
zánkban még nagyon fiatal. Olyan fordítás, amelyik tartalm ilag és 
formailag egyaránt kifogástalan és a m ellett a dallam ritm usához 
is alkalmazkodik, aligha fog sikerülni. M iután egyházi ének fordí
tásánál a szöveg hű tükröztetése a fontosabb, a ritmushoz csak any- 
nyiban kellene alkalm azkodni, hogy gorombább prozódiai hiba ne 
legyen. A rra tehát feltétlenül ügyelni kell majd, hogy rövid hangra 
ne essék hosszú szótag. Ez a hiba forog fenn lapunk februári kotta- 
mellékletében, a ,,Jézus, ki bűnös lelkem et“ korái utolsó dallam
sorában, ahol hosszú-rövid-hosszú ritm izálásban kell énekelni a 
,,re-m é-lek“ szót.
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Máról holnapra a ritm ikus éneklés nem valósítható meg. Csak 
tanító- és kántorgenerációk k itartó  munkája hozhatja meg az ered
ményt. A gyülekezeti éneklés nem is alkalmas a cél elérésére, m ert 
a ritm ikus éneklés előkészítetlen erőszakolása feltétlenül ellenál
lásra talál a gyülekezet túlnyomó részében és ezzel az ügynek töb
bet ártunk, mint használunk. G yökerénél kell először megfogni az 
énekügyet: a népiskolában! A gyermek még előítéletektől mentes 
lelkét kell megragadnunk az élénk, ritm ikus korái énekeltetésével. 
A gyermek zeneiségének fejlődési fokozatai szerint kezdjük a leg
egyszerűbbeken és haladjunk a bonyolúltabbak felé. A ritmikus 
éneklés előkészítésének egyéb helyei: az egyházi énekkar, ifjúsági 
egyesület, bibliakör.

További feladat volna: felkutatni a régi magyar korálok ritm i
kus alakját és ezzel kiemelni őket a kiegyenlítettség sivár állapotá
ból. Ezt azonban alapos tö rténeti ku tató  munkának kellene meg
előzni, hogy az új ném et dallamoskönyvhöz hasonló komoly ered
m énytár alapján nekifoghassunk a magyar dallamok ritm usának a 
gyakorlati felelevenítéséhez. Dr. Gárdonyi Zoltán.

❖
Kérdés és felelet.

K é r d é s :  Helyes-e, ha az orgonás a gyülekezeti éneklés tem 
póját lassítja?

F e l e l e t :  Örüljünk, ha a gyülekezet lendületesen énekel, és 
ne akarjuk a lendületes közéneket az orgonajátékkal lassítani. Gyü
lekezeteink éneklése általában úgyis vontatott. Egyházi énekeink
nek rendszerint nincs tempójelzésük, mégis mindegyik egyházi éne
künk tem pója akkor helyes, ha se nem túlságos gyors, még kevésbbé, 
ha lassú. Minden gyülekezeti énekünk tempójelzése a „ t e m p ó  
g i u s t o“ folv. dzsuszto) lehetne, ami azt jelenti, hogy az illető 
ének a jellegének leginkább megfelelő időm értékben éneklendő, 
illetőleg vezetendő. Ez az időm érték pedig inkább a l l e g r o  m o 
d e r a t i o  Hegyen, jsemmint a d a g i o .  Nagyon 'helytelenül jár el 
tehát az az orgonás, aki az orgonajáték lassításával vissza akarja 
tartan i a gyülekezeti éneklés lendületességét. A közének tem póját 
egyébként m ár a prelúdium tempójával is kell jelezni. A prelúdium 
nem csupán a közének hangnemébe, hanem tem pójába is vezesse 
be az éneklő gyülekezetei. H. Gy.

*

Kottamellékleteínk.
A Kántori Rovat mellékleteként az Evangélikus Népiskola f. é. 

júliusi—augusztusi számában a következő ritmikus korálokat közöl
jük: 1. Szívem szerint Úristen (3 szólamú gyermekkarra), 2. Most 
nyugosznak az erdők (2 és 3 szólamú gyermekkarra), 3. Vigyázza
tok, azt kiáltják (3 szólamú gyermekkarra), 4. Erős vár a mi Iste
nünk [4 szólamú férfikarra), A közölt ritmikus korálok kísérő szóla
mainak Gárdonyi Zoltán dr., soproni ev. tanítóképző-intézetí tanár 
a szerzője. Az énekszövegeket a Dunántúli Énekeskönyvből vettük.

H. Gy.



Benedek Vince. Örülök az újabb munkakészségnek s köszönet
tel véve azt, a cikket mostani, megnagyobbított számunkban ho
zom!

Szász A., Mencshely. Köszönöm. Hasonló jókívánságokkal vi- 
szonzom!

Ludván S., Ceüdömölk. A  12. órában jött meg s még el tudtam 
helyezni. Kellemes nyaralást!

Értesítés, Közlöm kartársaimmal, hogy országos egyesületünk
nek az „Evangélikus Emlékképterjesztő" céggel kötött megállapo
dása július hó elejétől kezdve megszűnt. Az egyetemes egyház a 
cégnek nem engedélyezte az „evangélikus“ elnevezést s így az a 
gyártott egyházi tárgyú domborműveket és képeket nem terjeszt
heti, mint „evangélikus emléktárgyakat" s nem hivatkozhatik egye
sületünkre.

Szijj Jolán, Győr. Fogadja őszinte részvétemet testvére elhuny
téval. Lapzárta miatt csak a szeptemberi számban emlékezhetem  
meg róla. Kérnék rövid nekrológot.

Halmai O., Sárszentlőrinc. Kívánom egészséged mielőbbi teljes 
helyreállását. Az ígért cikket a szeptemberi számban szívesen ho
zom. Az órarendet a testnevelési cikkhez technikai nehézségek 
miatt nem közölhettük.

Gráf S., Sopron. Az értesítőt lapzárta miatt a szeptemberi szám
ban ismertetem.

Dr. Pozsonyi K., Rákoskeresztúr. Köszönöm a jókívánságot. A 
cikk későn jött. Szeptemberben hozom. Hasonlóan kellemes nyara
lást kívánok.

Grosz J., Budapest. Az értesítőt köszönöm, lapzárta miatt szep
temberben ismertetem.

Hutflesz E., Rábafűzes. Díszokleveledet Szabó Öméltósága kiál
lította s elhoztam. Jöjj be érte!

*

Lapunk legközelebbi száma szeptember 1-én jelenik meg. Ké
rem az egyházmegyei tanítóegyesületi elnököket, hogy gyűléseik 
rövid ismertetésének s az ott előadott értekezéseknek lapunkban 
való közlésre beküldéséről gondoskodjanak.

Tarlózás.
Az iskolában mindentlátó szemmel járj, hogy meglásd a rejtett 

kincseket, melyek arra várnak, hogy Te kiássad őket!
Ha azzal lépsz az iskolába, hogy ott csak a szépet és jót hirde

ted, imádkozni ne felejts el!
*

Ahogy kinyílnak az apró virágok egy langyos májusi esőben, úgy 
nyílnak ki a gyermekszívek a. . . . .  szeretette. S ahogy a kinyílt virág- 
kelyhek szívják az áldott napfényt, akként szívják a gyermekszívek 
a Te példádat!
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Szerkesztői üzenetek
Felhívás. A hátralékos előfizetőket ismételten kérjük, küldjék 

be lapunk előfizetési díját, hogy a nyomdával szemben fennálló kö
telezettségünknek eleget tehessünk. \

G. J., Budapest. A  küldemény nagyszerűen beleilleszkedik mai 
számunk közleményeibe. A  találkozót egy sikertelen próba után 
tudtuk csak megszervezni. Ha csak némileg is sejtettem volna szép 
sikerét, értesítettem volna valamennyi évfolyamot. Rátok is gon
doltunk s elhatároztuk, hogy néhány év múlva általános jellegű ösz- 
szejövetelt rendezünk. Igaz nagyrabecsüléssel üdvözöllek!

Horusítzkyné Barthel Hennin. A  küldeményért fogadja Méltó- 
ságos Asszonyom hálás köszönetemet!

Nagy Lajos, Alszopor. Elküldtem. Most már helyesbített név
sorunk van s többé hiba nem lesz. Köszönöm a lap egyéni felka
rolását. Bár mindenki így tenne! A  közös címszalag alatt küldés 
talán idővel megoldható lesz, most még bizonyos technikai nehéz
séggel jár. Különben nem jelentene számottevő összeget a meg
takarítás, mert 1 és fél fillérért küldhetjük csoportosan a lapot! 
Üdvözlet!

Orbán K,, Kőszeg. Megkaptam. Hosszúsága miatt s már ko
rábban közlésre beosztott anyag terjedelme folytán csak az októ
beri számban közölhetem. Akkor talán egész terjedelmében egy
szerre hozhatom. Szíves türelmedet kérve üdvözöllek!

Ludván S., Celldömölk. Sajnálom, hogy én később voltam Rév
fülöpön s így nem találkozhattunk! A  hibák a cikk késői érkezése 
miatt történt gyors átnézés következtében maradtak a cikkben. Ki
javítottam! Hatalmas leveledért köszönet! Én is látom a felhozott 
sok leverő tünetet, de látok sok felemelő jelenséget is! Figyeld mai 
számunkat! Veled egyetértek! Örülök, hogy nemes törekvéseink 
szolgálatában számíthatok Rád, Tarts készen az őszi hónapokra is 
cikket s írj máskor is ilyen cikknek is beillő emelkedett levelet! 
Ha szükség lesz közleményre, sürgősen kérem. De a nélkül is szí
vesen veszem későbbi közlésre.

Halmai Olivér. A küldemény a szeptemberi anyag már koráb
ban elfogadott közleményeinek összeállítása után érkezett, így csak 
októberben kerülhet sorra. Mivel még akkor is időszerű, hiszen a 
szeptemberi szám még tulajdonképpen a szünidőben jelenik meg, 
közlöm a „Beszélgetést“ a melléklettel együtt. A találkozói beszá
moló nem annyira közérdekű, hogy a mai szám 25 éves találkozói 
beszámolója után olyan részletességgel hozhatnám. Ha mégis fon
tosnak tartanád az ötéves találkozó bővebb ismertetését, akkor is 
nagy akadály a hosszú üdvözlő beszéd! A  „félévtizedes" helyett 
talán egyszerűbben „ötéves" elnevezést használjunk harmadik cik
ked elején, amit talán novemberi számunkban közölhetek. Nagyon 
kérlek, csak röviden igyekezzél írni! Annyi a közlendő anyag, hogy



Lelkész és tanító.
A soproni felső egyházmegye népiskolai bizottsága f. évi július 

hó 2-án tarto tt ülését Ziermann Lajos kormányfőtanácsos, egyházi 
elnök az alább közölt beszéddel nyitotta meg. A bizottság elhatá
rozta, hogy ezt a beszédet az Evangélikus Népiskolában közzéteszi. 
Örömmel teszünk eleget a bizottság határozatának, m ert amint a 
bizottság, épúgy mi is alkalm asnak tartjuk  e beszédet arra, hogy 
a tanítóság körében észlelhető nyugtalanságot, mely a közelmúltban 
egyes egyházi lapokban m egjelent cikkek m iatt keletkezett, elosz
lassa.

Ugyancsak örömmel állapítom meg, hogy hasonló, tárgyilagos, a 
tanítói munkát értékelő megnyilatkozásokkal egyházi körökben min
dig gyakrabban találkozunk. A vasi közép egyházmegyei tanítóegye
sületi közgyűlésen az elnök üdvözlő szavaira adott válaszában Zon- 
gor Béla esperes, egyetemes főjegyző azt m ondotta: ,,Nem azon 
fordul meg a dolog, hogy a tanítói hivatás az egyház lényegéhez ta r 
tozik-e vagy sem, hanem azon, hogy egyházunknak a tanító mun
kájára szüksége van.“

Mélyen tisztelt Tanügyi Bizottság!
Gárdonyi Géza mondja egyik levelében: ,,Milyen szép szokás az 

oroszoknál, hogy a templomi gyertyákat a Krisztus sírjáról hozott 
lánggal gyújtják meg.

Az embernek nevezett gyertya lángja is bizonyára isteni hely
ről szárm azott láng. Fogydogálhat a gyertya, — a láng nem. Sőt 
egyre növekedő fénnyel él tovább . ..

Boldog, akinek gyertyája Isten oltáránál égett el, élt, fényeske- 
dett egy teljes földi életen át — Isten tiszteletére, emberek világosí- 
tására!

M indenekelőtt a teológusok és pedagógusok ilyen boldog em
berek, m ert az ő „gyertyájuk“ igazán Isten oltáránál ég el, Isten tisz
teletére, emberek világosítására.

Nem helyes azért, ha a teológusok és pedagógusok, ezen Isten 
szolgálatában álló „gyertyák“, tán azért, m ert egyiket vagy másikat 
magasabb gyertyatartóra vagy előtérbe helyezték, egymás munkáját, 
hivatását mindenféle meddő és céltalan okoskodásokkal és vitatko
zásokkal, akarva-nemakarva, kisebbítik, az egyház lényegéhez ta r 
tozónak vagy nem tartozónak mondják s egymásnak fájdalmat 
okoznak.

Keresztelő János a farizeusoknak és szadduceusoknak, akik 
igen büszkék és rátartósak voltak arra, hogy ők Ábrahám fiai, azt 
mondá: „Isten a kövekből is tám aszthat fiakat Ábrahám nak“. 
(Máté 3, 9.)

Isten — erre megtanít minket a történet —. fent tudja tartani 
az ő egyházát papok és tanítók, sőt templomok és iskolák nélkül is.
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A zért ne bízzuk el magunkat, akár papok, akár tanítók legyünk, akár 
templomban, akár iskolában szolgálunk. Legyünk inkább hálaadato- 
sak, hogy szolgálhatunk itt is, ott is, hogy Isten megengedi, hogy itt 
is, ott is az Ő oltáránál éghet, élhet, fényeskedhetik és világosíthat a 
mi gyertyánk,

,,In der W elt ist's dunkel, leuchten müssen wir, Du in deiner
Ecke, ich in meiner hier.“

Amikor Krisztus Urunk meghagyja Péternek: ,,Legeltesd az én 
bárányaimat!“ és azután: ,,Legeltesd az én juhaimat!“ — összekötötte 
a pedagógiát a teológiával, S amit Krisztus Urunk összekötött, azt 
mi emberek el ne válasszuk!

A mi egyházmegyénkben a teológusok és pedagógusok kölcsö
nösen, készségesen elismerik egymásról, hogy az Isten tiszteletére s 
emberek világosítására égő lángjuk, isteni helyről, Istentől szárma
zik. És a mi egyházmegyénkben nem akarjuk terméketlen kritikával 
kioltani egymásnak isteni helyről származó lángját, hanem inkább 
növelni, éleszteni akarjuk azt szeretetteljes testvéri megjegyzésekkel 
és jó tanácsokkal,

Ilyten munkára gyülekeztünk ma is itt egybe. S erre a munkára 
ad ja Isten, a mi mennyei Atyánk, az Ő bőséges áldását!

Nevelés és gyermekismeret.
Sorok a gyermektanulmány anyaga elé.

Mint minden munkának, úgy a nevelésnek is legelőször a célját 
kell tisztán látni. A célhoz szabjuk a nevelés berendezését, a célból 
kell levezetnünk a fogalmát. Az ember a nevelésről és a nevelő mun
káról gondolkodik s ezeket a gondolatokat el is rendezi. Ha a neve
lésre vonatkozó, tehát tárgyilag összetartozó ismereteket egységesen 
rendezett egészbe foglaljuk, akkor a tudományos rendszer logikai 
követelményének tettünk eleget s joggal beszélhetünk neveléstudo
mányról. A nevelés gyakorlata nem is lehet pusztán az elődök ösz
tönös utánzása, hanem magunk által is elgondolt, elrendezett, terv
szerű és megokolt tevékenység. Mennél több egy munkában a szel
lemi elem, annál nagyobb tere van az elméletének.

Azért beszélnek a pedagógiáról mint külön tudományról éppen 
H erbart óta, mert ő foglalta logikailag összefüggő rendszerbe a ne
velésre vonatkozó ismereteket s ő tisztázta a neveléstudománynak 
más tudományokhoz való viszonyát. Ő építette a pedagógiát először 
egyik oldalról az erkölcstanra, a másik oldalról a lélektanra. E kettős 
alappilléren épül fel lényegében a mai neveléselmélet is. Az egyik 
az érték, a gondolat, az eszme, a másik a valóság, a tény, a tapasz
talat. Az érték rendeltetése a megvalósulás. A valóságot mindig össze 
kell mérni az értékkel. Az ideálok nem egy másik világ számára, 
hanem erre a világra kötelezők. A keresztyén élet értelmét, célját, 
értékét az írás szerint a hit- és erkölcstan ismerteti meg. Éppen 
ezért nem szabad elszakadni az eleven életet élő emberi lélektől, a
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húsból és vérből való embertől. S ezért van szüksége a nevelőnek 
emberismeretre, közelebbről a gyermekismeretre.

A mindennapi életben beszélünk jó, gyenge és rossz emberisme
rőkről. Ez az emberismeret adottság, nem tervszerűen végzett em
berkutató tevékenység eredménye. Alkalomszerű tapasztalatok le- 
szűrődése, melyekben túlnyomó az érzelmi elemi, a megérzés, az in
tuíció. A gyermek megismerésében azonban nem bízhatja a nevelő 
magát pusztán a kedvező alkalm akra és intuíciójára. Az intuíció 
nagy adomány, tulajdonképpen az egyén kivételes sajátja, amely 
még az egyszerűbb emberi tevékenységeket is (ősfoglalkozások, házi- 
ipar stb.) többé teszi mechanikus utánzásnál, felemelheti az egy
hangúság szürke síkjából s megmenti az emberi lelket attól, hogy a 
gép színvonalára zuhanjon. A nevelő intuíciója révén meglátja és 
megragadja a gyermek megismerésének kiváló pillanatait, nem sza- 
lasztja el a vissza nem térő alkalm akat. Ezeknek az adottságoknak 
hiányát a nevelő logikával, tanulással sohasem tudja pótolni. Ha ez 
lehetséges volna, akkor sokkal több emberből lehetne jó nevelőt ké
pezni a tantervi anyag és módszereskedés segítségével.

Viszont más oldalról annak a nevelőnek, akinek adománya van 
arra, hogy nagyobb vesződség nélkül is felfogja a gyermek ado tt
ságait, mégsem szabad lemondania a rendszeres, céltudatos tanulás 
nyújto tta segítségről, a gyermek tervszerű tanulmányozásáról. Az ős- 
tehetség is másként fejeződik ki, ha a tehetséges ember tanul valamit. 
Nagy alkotó művészek általában sokat is tanulnak s alaposan foglal
koznak a munkájuk, művészetük céljával, tárgyával, anyagával, esz
közeivel.

A nevelőnek többet kell tudnia a gyermekről, mint általában 
másoknak. A zt szokták mondani, hogy az édesanya ismeri legjobban 
a gyermekét. Talán jobban kifejeznők ezt, ha azt mondanók: az édes
anya érzi legjobban a gyermekét. A  nevelőnek, tanítónak azonban 
sokszor tesz fel kérdést az édesanya is és azokra határozott útmu
tatást, megnyugtató segítséget keres. A nevelőnek nem is kell be
várnia a kérdéseket, m ert felelőssége tudatában gyakran kell kezde
ményezőnek lennie. A gyermeknevelés felbukkanó kérdéseiben ott
honosan kell mozognia. A szükséges mozgékonyságot, a megfelelő 
biztonságérzetet az íntuicíó m ellett éppen a nevelői tudás ad ja meg. 
Ez a tudás, mondjuk képzettség  a már em lítettek szerint két nagy 
félre oszlik. Világosan kell látni a célokat, az értékeket s minél a la 
posabban ismerni a valóságot. A  cél, az érték való előbbre. Tárgyunk 
ezúttal a valóságra tartozik. De gondolunk arra, hogy m ajd a keresz
tyén erkölcstan fontos kérdéseit is áttekintjük.

A gyermekre vonatkozó tervszerűen felkutatott, rendszeres is
m ereteket a gyermektanulmány (pedológia) foglalja egybe. A gyer
mektanulmánynak megvannak a sajátos tudományos módszerei és 
eszközei, melyekkel a kutató munkát végzi. A tanítóságtól és a ne
velőktől általában nem lehet elvárni, hogy tudományos vizsgálódáso
kat végezzen. De az eredményeket szükséges áttekinteni. Ezek az 
eredmények biztosítják azt, hogy a maga egészében tudomásul vegye 
a nevelés tárgyát: a gyermeket. így nem esik olyan egyoldalúságba,
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hogy szűk látóköre kárt okoz a gyermeknek. Nem feledkezik meg a 
gyermeki élet egyik vagy másik lényeges eleméről, ami nevelésének 
az egyensúlyát állandóan billegeti s felborulással fenyegeti. Össz- 
hangzatos, egészséges nevelést csak az tud végezni, akinek ideáljai és 
valóságismerete is rendelkeznek a szükséges összhanggal.

Az elmondottak alapján vetődött fel az a gondolat, hogy nem 
lesz felesleges, ha a gyermekre vonatkozó legfontosabb kérdéseket e 
hasábokon folytatólagosan megjelentetjük. Részletekbe menő, kime
rítő tudományos tájékoztatásról nem lehet szó. A roppant nagy iro
dalommal nem szándékszunk bírókra kelni és vele leszámolni. Cél a 
gyermektanulmány anyagáról való összetartozó, egységes, hasznos 
kép nyújtása. Az alapfogalmak és alaptények rövid bem utatása az 
olvasót ellátja a gyermekismeretnek mintegy nyersanyagával, amely- 
lyel adott esetben dolgozni lehet. Tudjuk, hogy ha van is már m a
gyar nyelven hozzáférhető, tekintélyes és igazán élvezetes gyermek- 
tanulmányi irodalom, aránylag nem sokan olvassák végig, az ezzel 
járó anyagi áldozatot nem hozhatják meg és időt, meg erőt sem 
könnyen áldozhatnak rendszeresebb tanulmányozásra. Ezért e folyó
irat szerkesztőjével egyetértésben vállalkoztam a magyar nyelven 
megjelent kérdések tömör összefoglalására. A legfrissebb teljes és 
alapos gyermektanulmányi összefoglalás Lázár Károly sárospataki 
tanítóképző-int. tanárnak A  gyermektanulmány vázlata címen 1933- 
ban megjelent könyve, amelyet tanítóképzők is használnak. Szerző 
beleegyezésével ez képezi a következő cikkek keretét. De term észe
tes, hogy más müveket is felhasználok. Ezek közül felemlítek párat: 
Molnár 0 .: Bevezetés a gyermektanulmányba. Ballai K.: A gyer
mektanulmány módszerei. Nagy L.: A  gyermektanulmány mai álla
pota. W eszely Ö.: Bevezetés a neveléstudományba. Claparéde E.: 
Gyermekpszichológia és kísérleti pedagógia. Sikorszky J. A.: A 
gyermek lelki fejlődése. Binet A.: Az iskolás gyermek lélektana. 
Eühler S.: Az ifjúkor lelki élete. Spranger E.: Az ifjúkor lélektana. 
Ranschburg P.: A gyermeki elme fejlődése és működése. — Az em
beri elme. — Kornis Gy.: A lelki élet stb. — Egészen aprólékos 
részletekre nincs módunk kitérni. Az esetleges részletirodalomra az 
egyes fejezeteknél hivatkozom. Most csak a Gyermek c. folyóirat 
(Gyermek és ifjúság) eddigi évfolyamaira és azokra a tanulmányokra 
utalok, melyek a Székesfővárosi Pedagógiai Szemináriumi Lélektani 
Laboratóriumában készültek.

Abban a reményben nézünk a munka elé, hogy nem bizonyul 
feleslegesnek. , '

Sopron. Rozsondai Károly.
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A gyermek.
A gyermek a családnak legkisebb sejtje s így a szülők a term é

szetes őrzői, vezetői és nevelői. Harmonikus családi életnek nyugodt 
légkörében felnövekedő gyermek nem szorul különös rendszabályokra. 
A környezete állandóan kellemes nevelő tényezőként hat rá. Az 
édesanya egészséges, természetes ösztönei és tapasztalatai révén — 
különös felkészültség nélkül is — a legtöbb esetben eltalálja a kellő 
nevelési módszert, a gyermek fejlődését figyelő édesapa pedig a leg
jobb nevelő és vezető.

Sajnos azonban, hogy ma ideális szülők, mint a nevelésnek leg
fontosabb tényzői, csak igen ritkán akadnak. A jelennek rendkívül 
súlyos életkörülményei, a modern szokások és az elfogadott laza er
kölcsi kötelezettségek megnehezítik a nyugodt, normális családi élet
nek kialakulását, kétségessé teszik a gyermeknevelést, A család- 
fenntartó verejtékes és idegölő küzdelmet folytat a szükséges min
dennapi kenyérért. A lakásviszonyok — tekintve az erősen redukált 
lakpénzt — , az állás- és munkanélküliség mind megnehezítik a gyer
meknevelést. Nem csoda, ha ilyen körülmények között, amikor a 
fizetés a létminimumon alul van, a pajtáskodási viszonyok helyette
sítik az Isten által rendelt természetes családi életet. A gyermek- 
telenség mindinkább divattá válik, űzetik megengedett és megenge- 
detlen eszközökkel. Ezek a jelenségek természetesen sötét árnyként 
nehezednek a mai családi életre és megrontói a gyermek helyes és 
természetes nevelésének.

A hivatlan gyermek a hivatalba járó apa és anya életében zava
rólag hat. M egszorítja a szülőket kedvenc életszokásaikban s ezért 
bizony nem ta lá lja  meg azt a szeretetet, ami szükséges és term észe
tes. A legtöbb családban egyetlen gyermek kívánatos és ha valóban 
nem akadályoztatott a megjelenése, túlhajtott gondossággal és fél
tékenységgel vétetik körül. Az aggódás az egyetlenért sokszor a szü
lők tapasztalatlansága folytán még fokozódik. A szeretetnek oly hal
m azát zúdítják rá, hogy általa akaratossá, önzővé és dacossá válik. 
Olyan szokások, hajlamok és igények fejlődnek zsenge lelkében, 
am elyeket később sem bír levetni, nem tud kielégíteni és így a vi
lágnak szerencsétlen teremtménnyé válik.

Rombolólag hat a gyermek nevelésére a válások percentszerű 
emelkedése. Az elválásokat rendesen civakodások és veszekedések 
előzik meg, amelyeknek a gyermek a szem- és fültanuja. Sőt a válás 
u tán  is tovább ta rt a harci állapot. Igen sok esetben éppen a gyer
mek a civakodásnak és veszekedésnek főtárgya. Mindegyik fél ra 
gaszkodik a gyermekhez, de képtelen gyermeke kedvéért s annak jól 
felfogott érdekében kibékülni vagy a normális családi életet folytatni. 
A  gyermek ilyen jelenségek előtt tehetetlen, nem tudja mihez, kihez 
tartsa  magát, apának vagy anyának higgyen, nélkülözi a helyes irá
nyítást.

M indezen káros jelenségeket növelik még a jelen társadalom  ki
lengései, kapkodásai és állatias ösztönei. Minden vonalon tülekedés 
-és erőszakos egyéni törtetés különös tehetség és kiválóság nélkül. Az
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elérendő cél csak addig eszményi, amíg kellő távlatban van. Mihelyt 
a valóság stádiumába lép, akkor az etikai alap megszűnik és gyarló 
emberi önzések kizsákmányolására zsugorodik össze. A háború és a 
háború utáni konjunktúra kicserélte az emberiségből az erkölcsi 
akarat szilárdságát. A.z ország megcsonkításával járó összezsúfoltság, 
a nagy nyomorúság és gazdasági válság nem termeli ki az erős egyé
niségeket, hanem a gerinctelenek, az önzők és élvezethajhászok egész 
tömegét. Az egyén ma nem az etikai érvényesülésért, nem a köz
jóért és hazáért küzd, hanem saját önző céljainak kielégítésére törtet 
előre,

E szomorú világban mit várhatnak gyermekeink a jövőtől? E 
kérdés lebeg ma minden nevelő és tanító lelki szeme előtt. A gyer
mek a felnőttek, társadalom  életm ódját szemlélve, még a legtehet
ségesebb és leglelkiismeretesebb nevelő irányítása mellett is magába 
szívja a mai kor jellemző bacíllusait. A családnak, társadalomnak 
minden mozzanata pedig erős kihatással van a gyermek egyéniségé
nek és így sorsának kialakulására. A jövőnek ijesztő képét ábrázolja 
ez az emberiség és haza sorsát komolyan szemlélő elé,

A jobb jövő felé törekvő minden vágy és eszme, mint mindig, ma 
is az iskolában összpontosul, az iskola felé irányul minden érdeklő
dés, mert az emberiség jobb jövőjének súlypontja a felnövekvő ifjú
ságon van, mely az iskola gondozása alatt áll.

A  modern technikai világ vívmánya, lárm ája és tumultusa min
dent elnémíthat, sok mindent unalmassá tehet, a gyermeket és gyer
mekkort azonban nem. Schopenhauer a gyermekkorra emlékezve az t 
mondja: „Úgy élünk kora ifjúságunkban az ismeretlen élet előtt, 
mint a színpadi függöny előtt. Vidáman várakozva lessük az eljöven- 
dőt.“ Nemsokára rá  azonban pesszimísztikus lelke elmorogja magát: 
„Szerencse, hogy nem tudjuk, ami valóban jönni fog. Mert, aki 
tudná, az úgy tekintené időnkben a gyermeket, mint ártatlan  elítél
teket, kik nem a halálra, hanem az életre ítéltettek, de az ítélet ta r 
talma nem jutott tudomásukra.

A gyermek az ő isteni ártatlanságában, távol a jó és rossztól, 
komplexumok sejtelmei nélkül, nem látja még azokat a csalódásokat,, 
amelyeket az élet számára rejteget. Telítve van tudatlan vágyódás
sal és reménységgel s azt hiszi, hogy mindig szebbnek és eszményibb
nek kell következnie az életben. Él, mert vágyódik és vágyódásai 
tiszták és édesek. Reménytelen csalódások és keserű megbánások 
még nem háborgatják lelkét, ezért tud az élettől még csodákat el
várni.

Még minden fényes ragyogás a gyermek körül, még kinyújthatja 
kis kacsóját kívánóan a távolba minden után, ami ragyogó és tarka. 
Az életnek sötét hatalmai: az irigység, kapzsiság, gyűlölet, önzés és 
más lealacsonyító indulatok még nem uralkodnak a fiatal emberi lé
nyen, habár agyarkodva lesnek utána, hogy a sötétségbe, az iszapba 
rántsák. Még tipegő-topogó lépéseivel biztos vándor két világnézet 
között. Isteni együgyüségében egyszerre él mennyiben és a földön, lá t
hatatlan angyali szárnyaival, ártatlan  fantáziájával ő az összekötő
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kapocs a fent és a lent, az örökkévalóság és a földi múlandóság 
között.

Ismét és ismét kutatják  a népek, ha a pusztulás fenyegeti a men
tőövet, a reménységet, a hajnali pirkadást az ifjúságnál. S hogy vi
selné el az emberiség a világot, ha nem születnének hatalmas zálo
gai. Krisztus megszületésének ez a legmélyebb és legfelemelőbb ér
zése: az üdvösség és megváltás a gyermek által. Minden újabb nem
zedékkel egy új terem tő korszak következik.

A hit a gyermeki lélek ártatlanságában és alázatosságában adta 
az erőt minden időben a tanítóknak a nemzetnevelés óriási művéhez, 
az emberi nevelés újból és ú jra  való megkísérlésére.

Az ifjúságon nagyot vétkezik a mai társadalom, ha szívüket a 
kor megromlott eszméivel és érzelmeivel megmérgezi, ha látszattal, 
szemfényvesztéssel és rajongással akar jellemes egyéniségeket ne
velni. Erős egyéniségeket, erkölcsi jellemeket nem szóval, intéssel 
lehet nevelni. Nem elég, hogy a felnőtt néha-néha jónak mutassa 
magát, hanem élete a jónak, az igaznak és nemesnek vonzó példája 
kell, hogy legyen.

Az igazi gyermekbarát, a názáreti Jézus kiterjesztette karjait a 
gyermekek felé, akik az ő ártatlan  szeretetükben hozzásimultak. S 
komoran megdorgálta azokat, akik nem akarták hozzá engedni a kis
dedeket.

,,Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, akik én 
bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára 
és a tenger mélységébe vesssék.“ Az ő beszéde a gyermekről a leg
megrázóbb és legigazságosabb tanuságtétel, mely valaha elhangzott 
az ártatlan  és igénytelen gyermeki lélekről. ,,Bizony mondom nektek, 
ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, 
semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki azért 
megalázza magát, mint a kis gyermek, az a nagyobb a mennyeknek 
országában.“

A tanév kezdetén állíthat-e szebb eszményképet a tanító és ne
velő a lelkében, mint a legnagyobb pedagógus örök igazságait? Talán 
elérhetetlen magasságban lebeg ez az eszménykép s a gyakorlatban 
nem valósítható meg, nem érhető el? Ez ne tévessze meg a nevelőt. 
Az eszménynek ragyognia kell azért, hogy nevelés közben mindig 
szem előtt lebegjen, hogy el ne tévesszük a célt, hogy mindig feléje 
törhessünk.

Az igazi eszményképnek egyedül a krisztusi erkölcs adhatja a 
lényeget. Csak itt találhatjuk meg azt, ami szép, jó, tökéletes, ami 
emberi és emberhez méltó. Ha a tanító, nevelő ennek az eszménykép
nek a szolgálatában áll, akkor a legnagyobb feladata, hogy a család
ban gyökeret vert pesszimizmust a gyermeki lélekben elfojtsa s he
lyébe a hitet ébresztő optimizmust plántálja. Meg kell éreztetni a 
gyermekkel az életnek olyan örömeit, melyek életkedvet, hangulatot 
adnak a leieknek. A  családban és társadalomban uralkodó nyomott 
hangulata helyett az életnek derűje és fénye ragyogja körül az is
kolát. Legalább itt érezze a gyermek az életnek szebbik oldalát. Itt 
nyugodjék meg, itt üdüljön fel az otthon nyomott hangulatából a lé-
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lek. Itt ébredjen a hit, a remény az árta tlan  gyermekszívben. S mind
erre számtalan alkalom nyílik a népiskolában az anyag feldolgozása 
kapcsolatával, az egymással való érintkezés közben. A tanító ne a 
bajokat, a hibákat, a nehézségeket emlegesse folytonosan, hanem 
minél gyakrabban mutasson rá az életnek olyan mozzanataira, ahol 
a szépet, a jót, a nemeset: a nevelés eszményképének örök igazságait 
m egláthatja.

A tanító kezében vannak az emberiség jobb, eszményibb világá
nak zálogai. Azért, különösen tanév kezdetén, a jó és igazi tanító 
önmagát tanulmányozza teljes szerénységgel és a lehetőség szerint a 
tanítványok szemein át. Tudatában kell, hogy legyen, miszerint nem
csak a tanítás, hanem minden cselekedete, egész lényének mivolta 
erős kihatással bírnak növendékeinek jellemképzésére.

Boldog az a tanító, aki saját gyermekkorára emlékezni tud, ki
nek fiile még érzékeny m aradt a lágy hárfahangokra a távoli gyer
mekkorból. Aki már nem tud rájuk emlékezni, fogjon bármely mes
terségbe, tanítónak, nevelőnek nem való.

Ne védekezzünk, ha gyermekkorunknak angyala az ő enyhe 
szárnycsattogásaival felkeres, ha mint anyai kéz lelkünket szelíden 
megérinti. Tanító, nevelő szeresd a gyermeket! Ha rád tekint sze
meinek ártatlanságával, a tegnap mává változik. Ne szégyeljük ezen 
érzelmeinket! A könny, mely szempilláink felé törekszik, megtermé
kenyíti a mai gyermek életét, mely tiszta és szép legyen, mint a. 
miénk volt.

Budapest, 1935. augusztus 8. G. A

A keresztyén egyéniség lényegéről
/  f  *1 f f  1 /  /  f f les iejlodeseroL

„Egyéniség“, sokszor hangoztatott szó. És mögötte egy egész vi
lág, óriás és tág, m érhetetlen értékű! „Egyéniség" — képzett szó —  
egyénből származik.

Mindegyikünk életének van különös értéke és külön feladata. 
A zért is kiki a maga nemében, különös tehetségekkel, tulajdonságok
kal rendelkezik, amikkel uralja az életét saját voltának megőrzése 
mellett; a köz szolgálatában, isteni beállítottság szerint.

Az egyéniség lényegét a jellem szabja meg. A jellemes ember 
bizonyos jellegzetességgel bír. Lelkének állhatatos foglalata és érték
tulajdona van. Az ily ember lénye egyöntetű, harmonikus.

Sokszor használatos a „jéllemképzés“ kifejezés. Ez nem egész 
helytálló. Fából, kőből lehet valamit képezni, de az emberrel ezt nem 
lehet megcselekedni m ert az ember élőlény és minden élet fejlődik.

Schopenhauer tévesen azt állította, hogy nem lehet az ember jel
lemét megjavítani. Az nagy tévedés, mert bennünk csupán a jellem 
alapja van meg, amit fejleszteni és kiépíteni kell.

Mik tehát a jellem ismertető jelei? 1. Az akaraterő. 2. ítélőké
pesség. 3. Lelki érzékenység. 4. Zaklatottság.
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1. Az akaraterő különböző fokú. Egyik ember gyenge-, a másik 
«rős akaratú. Az akaraterős egyén lényeges tulajdonsága abban nyil
vánul, hogy amit helyesnek vél, a m ellett bátran  k itart és minden ú t
jában felmerülő akadályok dacára bátran  véghez viszi. Erre példa 
Pál apostol Isten országával kapcsolatban és Napoleon, aki belső 
kényszerből engedett hatalmi vágyának.

2. Az ítélőképesség az erős akarás előfeltétele. Előbb tudni kell 
a valóságot, az igazságot meg kell ismerni és csak úgy ébred, azaz 
fokozódik az utána való vágyakozás, miközben megkülönböztetjük a 
jót a rossztól és vagy az egyik, vagy a másikért exponáljuk m a
gunkat,

3. A lelki érzékenység abból áll, hogy a benyomásokra élénken 
reagálunk. A  jellemes ember az élet minden körülményei között meg
állja helyét s e végből óriás lelki rugékonysággal kell bírnia. Sok em
berrel való érintkezés és különböző helyzetekből kifolyólag, a helyzet 
gyors áttekintése, a lélekjelenlét, az érzékelés intenzivitása fejlődik, 
fokozódik. A német klasszikus azt mondja: ,,Es bildet ein Talent sich 
in der Stille, sich ein Charakter in dem Strom der W elt!“

4. A zaklato ttság  minden nagy k arak te r és alkotó ember is
m ertető jele. É letfeladataikat valójuk egész erejével és hatalmával 
fogják fel.

xManapság sokkal inkább, mint eddig bármikor, beszélnek a jel
lemről, talán, mivel nyilvánvaló, hogy kortársaínk nagyrésze többé 
már nem jellemes. Az egyének tömeggé sűrűsödnek, amit minden 
vezér vagy lehet mondani kísértő, felkorbácsolhat. Hiányzik a szilárd 
akarat, a belső egység, hiányzik a meggondoltság.

A mai átlagegyén lelke olyan, mint a búzaföld, mit a szél egyik 
vagy másik irányba terel.

Keresztyének azonban ne legyenek tömeg és hangulat emberei, ha
nem egyéniségek. Az emberi méltósághoz, nemes voltához tartozik, 
hogy mindennap új elhatározással, erős, vidám életre szánja magát. 
Igaz legyen a hétköznapok ténykedése; Isten országának és terjedé
sének szóljon. Ez azonban mind nem könnyű dolog! Érezzük a fej
lődést, a harcot, amely mélységekig hat.

Sok helyütt azonban tapasztalunk ellaposodást, amely mindjob
ban elhatalmasodik. Sokszor, mintha a szellem és a szívnek nagy 
ereje is már nem is volna eleven, érezhető, mennyire veszélyeztetett 
az emberi méltóság és hogy emelkedik rovására a technika h a tár
talan  hatalma. Tapasztaljuk, hogy az egyén sajátosságait az á lta lá
nosítás tönkre teszi, hogy a belső értékek iránti érzék eltompul és 
ma már csupán szám és tömeg bír jelentőséggel.

M ásrészt meg elismerünk egy erőt, mely fölötte áll számok- és 
tömegnek: ez az emberiségbe vetett hit ereje. Ebből a hitből pedig 
mélységes tisztelet fakad. Ezt az érzést hiába kívánjuk, ez csak ama 
meggyőződésből sarjad, hogy az a másik is Krisztus hordozója, hogy 
az is Istentől való.

T isztelettel legyünk hát egymás irányában, mert az is hozzátar
tozik a keresztyéni egyéniséghez. A tisztelettudás gazdag kincs! Igazi 
ú tra  terel és embertársaim  iránt követendő álláspontot ad. Azon em-
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bér, kiben tisztelet lakozik, nem veszíti el önmagát, nem dobja el 
magát, m ert tisztában van vele, hogy avval a másikat is szegényebbé 
teszi.

A tisztelet nem követel, hanem ad, a nélkül, hogy a hálátlanság 
érintené vagy letörné. A fájdalom ú tjá t járja  és azért mégsem bús
lakodik el.

M egtaláltuk a Messiást, szólt egykoron András, a bethsaidai 
halász és Jézushoz vezérelte Simont.

Mi is m egtaláltuk a Messiást. És ez a magasztos öröm, biztonság 
a keresztyén egyéniségnek megadja az erőt életútjain, hogy ne fél
jen a jövőtől a végleges győzelem reményében.

Közli Horusitzkyné Barthel Hermin.

A palatábla iskoláinkban.
(F eljegyzéseimből.)

írta : Kiszely János ev. igazgató-tanító, Cegléd.

Közel három évtized óta sok iskolát meglátogattam és gazdag 
tapasztalatokat szereztem; jót is, rosszat is. Ezeket feljegyeztem és 
most egy adott esetből kifolyólag egyet le is írok, hogy különösen 
fiatal, tapasztalatlan kartársaim nak és így a tanügynek használ
jak vele.

Pár héttel ezelőtt, m indjárt a vizsgák után, több tanítótársammal 
a tanfelügyelőséghez kellett mennem. Beszélgetés közben az egyik 
iskola igazgatója több fiatal kartársam tól megkérdezte: „Irkába vagy 
palatáblára irattok az iskolában?" „Palatáblára" — volt a többség 
válasza. Megdöbbentem! Hát még mindig vannak tanítók, akik sze
retnek palavesszővel palára íratni? — kérdeztem magamtól. Ez a 
jelenet adta kezembe a tollat, hogy feljegyzéseimet átfutva, lapunkba 
a palatábla használatáról cikket írjak.

Mielőtt ezt a kérdést bővebben kifejteném, hadd mondjam el 
azt a valóban megtörtént esetet, amelynek éppen magam és testvé
rem voltunk a szereplői. Kis faluban jártunk elemi iskolába. Egyszer 
váratlanul év közben Győrbe költöztek szüléink és a legközelebbi 
napon összeszedve iskolai felszerelésünket, beírattak bennünket egy 
központi modern iskolába. Engem az V-ík, öcsémet pedig a IV-ik osz
tályba. Éppen csengettek, mikor a hivatalos aktuson túl voltunk és 
kijöttünk a folyosóra, ahova az osztályokból tódult ki a gyereksereg. 
Körülfogtak bennünket, nem mentek le az udvarra játszani, hanem 
éktelen hahotára fakadtak és mutogattak a szíjjal összekötött csoma
gunkra, melyből kikandikált a hadviselt palatábla csücske a hosszú- 
madzagon lelógó, árulkodó szivaccsal. Nem tudtuk, mit nevetnek, 
azért végtelenül restelkedtünk és egyikünk jobbra, másikunk balra 
fordult a falhoz és bizony keservesen sírdogáltunk. A jó tanítóbácsik 
megvigasztaltak bennünket, mire mi felbátorodva megkérdeztük:
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ifDehát mii. nevettek ra jtu n k ?“ „A palatáblát, meg a szivacsot, 
fiaim, melyet mi már az I. osztályban sem használunk.“ Ettől fogva 
a palatáblát nyugalomba helyeztük és soha többé iskolába nem vittük 
magunkkal.

Ez gyermekkoromban történt és csodálatos, még mindig találko
zom az elemi iskolában a régen kinevetett palatáblával, palavessző
vel. Mikor Ceglédre kerültem, jóhírű iskolánkban működő jeles ta 
nítóelődeim az I—Il-ík osztályban szintén használták a palatáblát. 
Mint fiatal tanító, állandóan beszéltem a palatábla ellen és az irka
használat mellett. Állítottam, hogy az irkának felbecsülhetetlenül 
több előnye van az iskolában, mint a palatáblának.

M ásodszor is kinevettek és érveim süket fülekre találtak. Egy
szer azonban csoda történt. Az I. osztály tanítója kijelentette, hogy 
miután az elmúlt esztendőkben annyi kellemetlenséget, bosszúságot, 
eredménytelenséget okozott neki a palatábla használata, a következő 
iskolai évtől kezdve végérvényesen kiküszöböli a palatáblát az isko
lából és megkísérli az irka és ceruza használatát. Egy év elmúltával 
boldogan és megelégedetten állapította meg és örömmel beszélte 
fűnek-fénak, hogy irka és ceruza való az elemi iskolába, nem pedig 
palatábla és palavessző.

A palatábla és palavessző igen drága, mert törékeny és így 
egyik-másik gyermeknek évente 2—3 táblát és 5— 10 vesszőt is kel
lett vennie. Ha olcsó puhafakerettel volt a tábla elltáva, már az első 
héten széjjeleseit és a gyermek darabokban vihette haza.

Sok szerencsés tanulóé csak össze-visszarepedezett. Természe
tes dolog, hogy ilyen táblára írni a lehetetlenséggel volt határos. 
Azonfelül otthon még meg is verték a gyermeket, pénzt azonban nem 
kapott, amelyen új táblát vásárolhatott volna. Ellenben a tábla nél
küli gyermek dologtalanságában zavarta a tanítót és társait. Hasz
nálat közben a tábláról letörölték az új korában olyan szépen pirosló 
vonalakat.

Ha a palavessző kemény volt, a piros vonalak egy-kettőre el
tűntek a tábláról, ellenben ott m aradtak letörülhetetlenül az írott 
betűk és szavak. Ha a palavessző puha volt, a hegye kitört és vas
tagon fogott. Ekkor következett a sírás, kíjárkálás a teremből és a 
palavessző dörzsölése, köszörülése a folyosó kövezetén. De követ
kezett más is. A tábla újbóli vonalozása. Ez volt ám még csak az 
igazi türelmi munka a tanító részéről! Vitték neki az agyon köpkö
dött, ragadós palatáblát és zsebkésével, vonalzóval mély barázdákat 
húzott az elkopott vonalak helyén. De m ert ez nem tarto tt sokáig, 
vagy a bevésések miatt nem tudta magát kiismerni, olyan gyönyörű 
betűket vetett a gyermek a palatáblára, hogy sok év után is rossz 
rágondolni.

Vagy beszéljünk a madzagon lógó szivacsról, rongyról, mely 
ezerféle betegségnek volt melegágya és terjesztője? Még nagy sze
rencse, ha ezzel fel volt szerelve a tábla, de mikor a tüdőbeteg gye
rek kezdett köpködni és a kabát ujjával vagy a lányok a kötényükkel 
törülték, szárították a palatáblát és egyben terjesztették a fertőző 
betegségeket! Látványnak is undorító volt.
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De az sem volt ám kellemes, mikor a tanítót magyarázás közben 
a pad alá eső táblák zöreje úgy zavarta, mintha fegyvereket, néha 
mintha géppuskákat sütögettek volna.

Legfőbb hibái a palatábla használatának: Rontja a szemet, kü
lönösen téli, homályos időben; nehézkessé, durvává teszi a kezet, árt 
a szépérzéknek és lehetetlenné teszi a haladás ellenőrzését mind a 
tanító, mind a szülők részéről.

Ne Írassunk elemi iskolában — még az I. osztályban sem — 
palatáblára, de vezessük be mindenhová —• ahol még ez nem történt 
volna meg — az irka és ceruza használatát.

Az irka sokkal olcsóbb, m ert 4 fillérért 12 oldalt írhat tele a 
tanuló, ami az I. osztályban néha hetekre is elég. A ceruzával pedig 
egy gondos gyermek akár egy évig is írhat. (!) Az irka nem törik, nem 
zörög, vonalai élesen láthatók, a fehér papíros a szemet nem rontja, 
A ceruza használata a kezet könnyűvé teszi, azonban nagyon vigyáz
zon a tanító, hogy a ceruza állandóan kihegyezett és lehetőleg hosszú 
legyen. A tompa és rövid ceruza nagyon rontja a munkakedvet. A 
dörgölésről pedig az első naptól kezdve le kell szoktatni a tanulót. 
Dörgölőgumit egyáltalában nem szabad a kezébe adni, mert akkor 
ír és azonnal dörgöl, az élvezet neki, mivel az ő számára újság. Nem 
szabad a dörgölést megengedni azért sem, mert az irkát összegyűri 
és elszakítja, az ilyen irkába pedig a gyermek nem szívesen dolgo
zik. Ha mégis hibát követ el, hagyja ott és kezdje ú jra a betűt vagy 
a szót s ez később annyira természetévé válik, hogy a tintával való 
írásnál is m egtartja ezt a jó szokását és nem fog feltűnő áthúzásokat, 
zárójelet használni.

Vigyázni kell arra is, hogy a sorokat és oldalakat is mindig tele
írja, fél vagy egész sorokat, oldalakat ok nélkül kihagyni világért: 
sem szabad. Ezzel takarékosságra szoktatjuk a gyermeket és a szép
érzéket fejlesztjük. Milyen gyönyörű látvány az, mikor a gyermek 
önfeled len, ragyogó szemekkel és arcán megelégedett mosollyal for
gatja irkája lapjait az első oldaltól az utolsóig, önmaga is m egálla
pítva a fokozatos haladást. De nemcsak a gyermek boldog és meg
elégedett, hanem a szülő, testvér, rokonság is Büszkeséggel mutogat
ják összejövetelek alkalmával a gyermek gondozott, tiszta irkájá t s 
mikor kigyönyörködték benne magukat, gondosan elrejtik, hogy 
adandó alkalomkor, talán évek múlva, ú jra  elővegyék és emlékez
zenek régmúlt szép időkre.

Tapasztalásból magam is állíthatom, hogy iskolánkban sokkal 
szebben írnak, rajzolnak a gyermekek, mióta nem palatáblát, hanem 
irkát használunk az I. osztálytól kezdve.

Ugyanez a megállapításom azon iskolákra nézve is, melyek 
szintén ezen az úton haladnak. Kérem tehát kedves kartársaim at, 
hogy pártoljuk az irkarendszert és tiltsuk ki a palatáblát, palavesz- 
szőt iskoláinkból. Ezzel sokat használunk tanügyünknek és önma
gunknak is.
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Javaslatok, elgondolások a népiskola és a 
középiskola munkája közt fennálló 

nehézségek kiküszöbölésére,
írta : Fülöp Zoltán közs. isk. tanító, Szombathely.

Jelige: „Minden nép csak magában 
t. i. fiaiban hordoza az élet 
vagy a halál és a szégyen 
csirá já t.“

(Széchenyi.)

A jellemek kialakítására, a nevelésnek és tanításnak döntő be
folyása van. Minden ténykedésünk odairányul, hogy minél tökélete
sebb jellemeket term eljünk ki. Tanítói munkánk is ezt a célt szol
gálja.

Fájó, hogy ezen igyekezetünk elé sok indolenciával viselkedő 
egyén, szülő érthetetlenül akadályokat gördít.

Még fájóbb tapasztalatunk, hogy igen-igen sok esetben több ol
dalról nyilvánul meg, az elemi iskolai tanítási ügy iránti bántó k ri
tika, bírálat.

Sokan bírálják iskolai m unkánkat a nélkül, hogy arra elsősorban 
alapos okuk, másodsorban pedig úgy, hogy megfelelő hozzáértésük, 
végül pedig joguk lenne rá. „Könnyű a kritika, de nehéz az autó
kritika.“ (Shakespeare.)

Tanári körökben nap-nap után számosán igen élesen hangoz
tatják, hogy a mai „Tanterv“ és a vele kapcsolatban alkalm azott új 
tanítási módszer alapján a középiskolákba kerülő gyermekek nem 
állják  meg kellőkép, főleg a tudás, elraktározott ismeret szempont
jából a helyüket, fegyelmet nem ismernek és figyelmetlenek.

Viszont van a tanári gárdáknak — sajnos — egy olyan kisebb 
csoportja is, akik lelkesednek érte és az ellenkezőjét állítják, sőt 
tovább mennek a megértő támogatók és pártfogók állításukban; 
ugyanis szerintük az átmenet az elemi iskolából a középiskolába az 
új Tanterv és a jelenlegi új tanítási módszer szerint nevelt és tan í
tott gyermeknél sokkal könnyebben, minden zökkenő nélkül történik 
meg; kevésbbé sínylik meg a közép-és középfokú iskolákban felme
rülő nehézségeket; az akadályokat minden nehézség nélkül küzdik 
le; áttekinthetőbbek és a gyakorlatias irányokban gondolkodni is 
jobban tudnak.

Amint látjuk, két tábor ellentétes kritikája érint bennünket. 
Igazán nem tudjuk, hogy ilyenformán hol is keressük az igazságot? 
Szerintem meg kell találni és meg is van az igazság arany középútja, 
amely minden bizonnyal kivezet bennünket e lehetetlen, szánalmas
nak mondható helyzetből.

Jól tudjuk, hogy az új Tantervnek és a mai módszernek hiányai 
vannak.

Gondoljunk csak a múltba vissza, hogy minden újítás bizonyos



246

reakciót szült addig, amíg az teljesen ki nem forrott. Ez kortörténeti 
tünet, melyet, ha a ,,Tanítás történetében" igen gondosan végig
lapozunk, számtalan esetben tapasztalunk.

Tekintsünk csak vissza a racionalizmus, a reneszánsz, a reform á
ció stb. korára, tapasztaljuk, hogy bárminő mozgalom lépett is fel, 
az az első időben mennyire ellenszenves volt, kevés megértőre ta lált 
és mily nagy reakciót szült azideig, amíg azt igazán meg nem ismer
ték, meg nem értették, míg végre is követői lettek, a korszakot á t
formáló mozgalomnak.

jMinden új mozgalomnál a fő hiba ott volt, hogy mindig a túlzók 
kerekedtek felül és ezek nemhogy az ügyet előbbre vitték volna tény
kedésükkel, hanem túlbuzgó és a szélsőséges irány felé hajló tü rel
metlen munkájukkal súlyosan ártottak az ügynek.

A tanítási ügy előbbre vivőinek a múltban is voltak és a jelen
ben is vannak túlzói és mérsékeltjei.

A túlzók legtöbb esetben mindig meggyőződtek és belátták fel
fogásuk esetleges hibáit, sok esetben pedig elismerték állításaiknak 
helytelen voltát és a mérsékeltek táborába szegődtek, annak lettek 
lelkes zászlóhordozói.

A  három évtizedes fonomimika mai kiforrottságával milyen nagy 
népszerűségnek örvend, pedig kezdetben ennek is voltak megakasztói, 
kritikusai és ellenharcosaí. Hála Istennek, napjainkban igen ritkán 
akadunk oly tanítóra, aki ne beszélne annak áldásos hasznáról, ered
ményességéről.

Végre is furcsa színben állhatnánk a minden téren való előre
haladottság közepette a ma tanítói, ha elődeink a haladás szekeréről 
folyton lem aradtak volna, mert akkor napjainkban is az ,,A—1bé—ab 
—vaskalap" (sillabizáló) pedagógiai felfogásoknál és tanítási mód
szereknél lennénk.

Az új tanterv és tanítási módszer, tudjuk, hogy az esetlegesen 
előforduló túlzásaival nem hozza meg a megkívánt eredményt; teljes 
kialakulásához, mint minden máséhoz, megfelelő időre van szükség. 
Aminek folytán a sokak által várva-várt és kívánt átalakulás bizo
nyára be is fog következni és a kívánt eredmény is elérhető lesz.

Hibáinkat mi elismerjük, de ugyanakkor jogos kérésünk van a 
középiskolai és középfokú iskolák tanáraihoz, hogy ők is ismerjék el 
tanítás, nevelés és módszer terén mutatkozó, megváltoztatásra szo
ruló hibáikat.

Értekezésem észrevételeinek és javaslatainak megírásánál az ér
zelmi momentumokat félreteszem, m ert a mások által hangoztatott, 
a sajtóban megjelent és a középiskolai és középfokú iskolai tanárok 
által gyakorolt kritikák teljesen tárgyilagosan hagytak. Igen szo
morú jelenség lenne, ha a kritika hangja elhallgatott volna, mert 
akkor bizony megállana minden haladás és fejlődés. A modern pe
dagógiának és tanítási módszernek pedig igen nagy szüksége van 
nagyarányú fejlődésre. Az én kritikám nem a közép- és középfokú 
iskolák oktatói karát érintik, hanem a nevezett helyeken általában 
alkalm azóit tanítási rendszert.
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Felülről kellene olyan intézkedéseknek (Már megjelent az új 
középiskolai tan terv  L o.-ba való bevezetése tárgyában kiadott ren 
delet. — Szerk.) rendeleteknek jönniük, amelyek megszüntetnék e 
visszás helyzetet, a középiskolák és elemi iskolák jelenleg követett ta
nítási rendszerei között. Mit tehetnek ők és mi, ha meg- és előírták 
számukra is a szigorúan követendő és betartandó Tanterveket és 
módszereket.

Mielőtt a tétel tulajdonképpeni fejtegetésébe fognék, továbbá 
észrevételeimet és javaslataim at megteném, legelsősorban is össze
hasonlítást teszek röviden az elemi, közép- és középfokú iskolák mód
szerbeli fejlődése között.

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k . )

Előkészítő osztály.
Minden egészséges reformnak magában a gyakorlati életben kell 

megérlelődni. Senki sem követelheti azt, hogy a tanügyi kormányzat 
állandóan "végig fürkéssze a pedagógia ütjait, hogy a szükséges re 
formokról idejekorán gondoskodhassék. Nem, — sokkal magasabb- 
rendű feladatok megoldása vár rá. Reform alatt már az életbe átül
te tett intézmények megjavítását értjük; m ár pedig — bocsánat a 
példáért — hogy hol szorít a cipő, azt nem a mester, hanem az érzi, 
akinek a lábán van a cipő.

Bár nem vagyok s nem is akarok ellensége lenni a 8 osztályú 
elemi iskolának, mégis igazat adok azoknak, akik azt hangoztatják, 
hogy előbb valósuljon meg tökéletesen a 6 osztályú iskola. Az, hogy 
mi történik a Balkánon s hogy mi van pl. Romániában,. az ne izgas
son bennünket, m ert arról meg lehetünk győződve, hogy a mi 6 osz
tályunk többet nyújt, mint az ő 8 osztályuk. Az nem alacsonyítja le 
kultúránkat a nyugat előtt, hogy nálunk még nincs 8 osztály, ellen
ben igenis aggasztónak találom, hogy számos osztatlan iskolában a 
100-at is m eghaladja a tanulók száma, sőt számtalan helyen, külö
nösen falusi iskolákban az egyes osztályok létszáma a 70-et is meg
haladja. Itt már nagy veszély fenyegeti a kultúrfölényt, ezen nem 
segít a 8 osztály, sőt csak tetézné a bajt, itt másként kell segíteni.

A legegyszerűbb segítség természetesen az lenne, hogy megosz
tanék a népes osztályokat; ahhoz azonban pénz kell, az pedig nincs, 
tehát meg kell kísérelni pénz nélkül segíteni, amennyire csak lehet.

M indnyájan, akik 60—70, sőt néha 80 tanulóval indulunk neki a 
falusi népiskola első osztályában annak a tövises útnak, munkánk
nak legnagyobb kerékkötőjét nem a nagy létszámban, hanem abban 
láthatjuk, hogy a tanulók szellemi fejlettsége óriási szélsőségek kö
zött mozog. Sajnos, még pedagógus körökben is sokan vannak, akik 
nem tulajdonítanak ennek a körülmények túlságosan nagy jelentő
séget, mert — mondják — a gyengék példát kapnak a kiválóktól, a 
kiválók törtetését pedig jótékonyan fékezi a gyengék lassúbb hala
dása. Az ilyen városi kartársaknak tökéletesen igazuk van, ha a
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városi (a városi iskola anyaga éppen nem homogén! — Szerk.) —- 
sőt ide sorolhatjuk a tanyai iskolákat is — majdnem homogén gyer
mekanyagot vizsgáljuk, de semmiképpen nem vonatkoztathatják a 
falusi összetett gyermekanyagra, ahol napszámos, földmíves, iparos, 
tisztviselő stb. szülők gyermekei közül sokszor 40% szellemileg tel
jesen fejletlen. Itt már csődöt mond az előbbi elv, m ert ezek a gyen
gék annyira visszatartják az egész osztályt a haladásban, hogy még 
a kiválóbbak is egymásután lemaradnak, elfásulnak, 40% meg nem 
bukhat, legfeljebb 10%, tehát 30% átvergődik nagy kínnal, de a fel
sőbb osztályokban le-lemaradnak, m ert nem tudnak sohasem együtt 
haladni a többiekkel, a m ellett szinte megmételyezik a felsőbb osz
tályokat is.

Az a rendelkezés, mely szigorúan kizárja a 6. életévüket még be 
nem töltött tanulókat, vajmi keveset segít a bajon. Tekintettel arra, 
hogy a 8 osztályú iskola megvalósítása nálunk nemcsak pénzügyi, 
hanem társadalm i vonatkozásban is igen nehezen megoldható kérdés, 
viszont a tankötelezettség meghosszabbítására amúgy is megvan a 
lehetőség, egyszerűen meg kell könnyíteni a tanító és a gyermekek 
m unkáját azzal, hogy azt a 30—40%-ot mentesítjük a normális ha
ladás alól és felállítjuk az első osztály kebelében az előkészítő osz
tályt, melynek nem kell külön tanító — tehát nem kell hozzá pénz 
—•, nem zárjuk ki az iskola falai közül és nem kényszerítjük olyan 
munkára, melyre képtelen, ezzel szemben normális haladást bizto
sítunk a normálisaknak, ami által szinte ad infinitum fokozzuk a 
sokat emlegetett kultúrfölényt. 15 esztendő óta hallom a polgári is
kolák, gimnáziumok, sőt tanítóképzők tanárjai részéről elhangzó —- 
vádaknak beillő — panaszokat, hogy az új generációk igen gyenge 
eredményt mutatnak fel, pedig, különösen a tanítóképzőkbe, csak 
többszörös szelekció után jutnak a tanulók. Mi ennek az oka? 15 
évvel ezelőtt könnyű volt, a háborút okoltuk, most már messzire el
távolodtunk a háborútól. Mi tanítók vagyunk azi oka? Nem kérem, 
az iskolák, illetve az osztályok túlzsúfoltsága és a tanulókkal szem
ben támasztott, felfokozott követelmények együttesen, hatványozott 
mértékben éreztetik káros hatásukat.

Az előkészítő osztály felállítását úgy képzelem el, hogy október 
végéig, tehát 6—7 hétig együtt halad az első osztályba beiratkozott 
tanulósereg, november elején azután a tantestületből és hozzáértő 
tagokból álló bizottság előtt formálisan levizsgáznak az összes gyer
mekek s ez a bizottság állapítaná meg a tanító előterjesztése alapján, 
kik maradnak az előkészítő osztályban és kik haladhatnak tovább 
mint első osztálybeli tanulók. Azért kívánnám tanítókból és az is
kolaügy iránt érdeklődő egyénekből álló bizottságra bízni ezt a — 
mondhatnám — szellemi sorozást, m ert ezáltal elejét vehetjük 
annak, hogy a tanítót esetleg önkényeskedéssel, részrehajlással, nem
törődömséggel, lustasággal vádolnák az érdekelt szülők. Az előké
szítő osztályból bármikor előreléphetne az időközben megfelelő ha
ladást mutató tanuló. Az előkészítő osztály tanulói a fonomimikai 
jeleket megtanulva, könnyebb szöveg olvasását, írását a többi ta 
nulóval együtt gyakorolhatná, de semmi esetre nem vennének részt
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a  nagybetűk tanulásában s általában a megerőltető munkában. Köz
ben, amíg az első osztály külön foglalkozik, addig ők rajzolnának, 
másolnának, általában a csendes foglalkozás minden ágában szóra
koznának. (Gyakorlati megvalósítását nehezen tudom elképzelni. — 
Szerk.)

Mivel rendszerint ilyen szellemileg fejletlenebb gyermekek szülei 
tiltakoznak leginkább a tankötelezettség meghosszabbítása ellen, az 
előkészítő osztály általánossá tételével észrevétlenül rászoktatjuk 
őket a 7 évig tartó  iskolázásra, ahonnan azután már könnyen rá 
térhetünk a 8 osztályú iskolára, s indokolt esetben nyugodtan fel
m enthetjük az előkészítő osztályt végzett tanulókat a 8. osztály lá 
togatása alól, m ert amire szüksége van az életben, azt alaposan meg- 
nulta, szemben azzal, aki végigbukdácsolta az osztályokat 8 éven át. 
Egy merev, mesterséges osztályrendszerhez ragaszkodni csak azért, 
m ert nagyapáink is így találták jónak, azt nem tartom  méltónak a 
pedagógia mai útjaihoz. Annyi bizonyos, hogy az előkészítő osztály 
tanulói lennének a következő évben a legjobb tanulók, akik egyéb
ként csak a legnagyobb kínnal csúsznának keresztül az összes osz
tályokon. Ez a körülmény nemcsak az első osztály, hanem az egész 
iskola színvonalát igen magasra emelné.

További részletezésekbe nem bocsátkozom, én csak az eszmét 
óhajtottam  megpendíteni, most aztán vitassuk meg, vájjon érdemes-e 
hazánk 3715 többtanerős iskolája nívójának emelését megkísérelni 
vagy sem, különösen, ha nem kerül pénzbe?

Végül annyit kívánok még megjegyezni, azért hangsúlyoztam 
azt: ,,többtanerős11, m ert a 3178 osztatlan iskola különleges helyzete 
fölöslegessé teszi az előkészítő osztályt, ott a kiváló alsóbb osztály
beli tanulók sohasem unatkoznak, a gyengébbekkel pedig a kis osz
tálylétszám  miatt úgyis könnyebb foglalkozni. Az osztatlan iskolákon 
egyedül a tanerők szaporításával lehet segíteni. Nem mondom, hogy 
túlságosan könnyű a fent tárgyalt gondolatot átültetni a gyakorlati 
életbe, hiszen, ha elegendő pénz volna az államkasszában, fölösleges 
lenne törni a fejünket, de, hogy valami olcsó, sőt ingyenes és mégis 
tökéletes legyen, arra  én is kíváncsi lennék.

Pozsonyi Károly dr.

Evangélikus öntudatra való nevelés.
Tanítóegyesületi közgyűlésen előadta: Droppa Ilona.

Multévi tanítógyűlésünk tárgysorozatában szerepelt az evangé
likus egységekről szóló előadás szeretett elnökünk tollából. Sokan azt 
gondolhatják magukban, hogy ezzel már az ev. tanító munkaköre ki 
van merítve, le van tárgyalva. Lehet, hogy mint pedagógusé igen, de 
mint ev. emberé nem. Aki nyitott szemmel jár, az láthatja, hogy az 
ős ellenség most is üldöz még s szedi gyengén felvértezett nyájunk
ból áldozatait. Hogy ezt megakadályozzuk s egyházunk számára 
minél több öntudatos, egyházával lelki szálakkal egybekapcsolt
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egyént nevelhessünk, nem merülhet ki munkánk a tananyagbeosztás 
sablonos elvégzésében, annál sokkal nagyobb hivatás vár ránk. Mert 
aki pontosan betartva az iskolai időt, jól elvégzi az anyagot, lehet 
jó, sőt kiváló tanító is, de nemi biztos, hogy ev. tanító s még kevésbbé 
biztos, hogy öntudatos is. Ha azonban nevelni akarok, először arra 
kell törekednem, hogy önmagamat neveljem jó, öntudatos evangé
likussá, hogy ne szóval és pálcával, de egyéniségemmel hirdessem 
evangélikus voltomat, hogy szinte kisugározzák az belőlem.

De hát ki mondhatja magáról megérdemelve, hogy öntudatos, jó 
evangélikus? Az, aki büszkén hangoztatja ezt magáról, vagy aki ezen 
a címen különbnek ta rtja  magát más em bertársánál? Ó nem! Az 
ilyennél az ev. öntudat csak külsőség, szép színekben játszó szappan- 
buborék, gyenge vakolat, ami az első jégverésre lepereg. Jó evangé
likus az, aki állandóan a legszorosabb közösségben él az Úr Jézus 
Krisztussal. És ez a belső élet irányítja cselekedeteit is. Aki nem
csak a hideg eszével tudja — m ert megtanították rá  —, hanem aki 
érzi is, meg van győződve róla, hogy ez Jézus igaz vallása, melynek 
e földön nincs párja. Aki tisztában van azzal, hogy evangélikussá 
való anyakönyvezésünkkor és megkeresztelésünkkel felvettek min
ket annak az egyháznak tagjai közé, amely legközelebb áll az Úr J é 
zushoz, amelynek méltó tagjának lenni boldog büszkeség, tőle elsza
kadni, hozzá hűtlenné lenni pedig annyi, mint eltávolodni a Meg
váltótól.

Ahhoz azonban, hogy tanítványainkat, egyházhíveinket öntuda
tos evangélikussá nevelhessük, mint már mondottam, szükséges, hogy 
saját magunk is azzá legyünk s azzá tegyük kiinduló pontul leg
szűkebb körünket: családunk tagjait. M ert — ne vegyék rossz néven 
tőlem kedves hallgatóim, ha azt mondom — nagyon kevés egyházi 
tisztviselő otthonában van Krisztus híveihez illő vallásos élet. Néz
zünk csak magunkba! Hány egyházi tisztviselő van, aki csak azért 
megy templomba, mert kell s ha nem szólítja oda a kötelesség, már 
el is van nélküle, nem érzi hiányát. S azt gondolják, hogy ezt a 
gyülekezet nem veszi észre, nem lá tja  meg és nem sínyli meg? Na
gyon is! Hány tanítói ház van, ahol ügy ülnek le az evéshez, mint a 
vendéglőben. Az iskolában megtanítják a tanítványaikat mindenféle 
alkalmi imára, de hányán nem gondolnak arra, hogy ők maguk is 
imádkozzanak s azzal odaültessék asztalukhoz az Úr Jézust! Néhol a 
kis gyerekekkel elmondatják az imát, pedig régi keresztyén szokás 
szerint a családfő kötelessége volna. Képzeljék el, mennyivel más 
lelki élet fejlődik ki a családban, ahol a családfő hangos imája vezet 
Istenhez kicsit-nagyot egyaránt. Az ilyen családfő nem lesz annak 
a meglepetésnek kitéve, hogy nagykörűvé lett gyermeke megszégye
nítve ap ját saját gyülekezete előtt, sutba dobja szülei vallását, köny- 
nyelműen elajándékozza gyermekei hitét múló emberi érzésért vagy 
elhelyezkedési lehetőségért.

Ha már aztán mint ember megtaláltam a Krisztushoz vezető 
utat, ha mint családtag fogva enyéim kezét, őket is azon az úton ve
zetem, beléphetek másik otthonomba: az iskolába.

Sokszor hallottuk azt a mondást: az iskola az egyház virágos
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kertje. Én inkább gyümölcsfacsemetéket látok bennük, sok kis vad
alanyt, amin egész életén meg fog látszani iskolájának, kertészének 
nemesítő vagy elhanyagolt munkája. A jó gazda mily szerető tü re
lemmel nemesíti, ápolja s neveli ég felé törő sudár törzzsé fácskáit, 
mennyivel szebb, fenségesebb dolog emberi lelket formálni, égre néző 
Isten gyermekévé nevelni. Sok ember ott hibázza el a dolgát, hogy 
arra  gondol: mire ez a nemzedék felnő, hol leszek én már akkor? 
Úgy sem fogom látni, tapasztalni, milyen emberekké válnak, hát mit 
törjem  magam annyira a dologgal? Ugyanúgy megkapom a fizeté
sem, akár törődöm; a lelkűkkel, akár nem. Pedig hány gazda ü ltetett 
már fát, különösen későn termő diófát, aminek term ését sohasem él
vezte! A tanítónak sem szabad arra  gondolni, hogy jöhet egy jobb 
állás s akkor úgyis tovább áll. Nekünk úgy kell a munkánkat végezni, 
mintha örökké élnénk s egy azon helyen s tudni, hogyha fává fej
lődik a kis vad csemete, nagyrészben mi leszünk felelősek azért a 
.gyümölcsért, amit terem.

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k . )

Könyvismertetés.
Honismeret könyve. Szerkesztette Bodor Antal dr. Az előszót 

írta Steinecker Ferenc dr. 24 tanulmány. Kiadta a Magyar Társaság 
Falukutató Intézete. Budapest, 1933. 160 lap. Ára 3 P.

Az Evangélikus Népiskola f. é. július—augusztusi száma ismer
tette részletesebben is a Falukutató Intézet községmonografia pályá
zatát. Az ismertetéssel kapcsolatban szó volt a falu- és lakóhely
ismeret, meg a tanítóság m unkájának életbevágó kapcsolatairól, a 
közös érdekekről. Ezt nem óhajtom újra  fejtegetni, csak felhívom a 
figyelmet az itt jelzett és sokoldalúságánál fogva különösképpen ta 
nulságos és élvezetes újabb honismereti könyvre. Az előszót az in
tézet elnöke írta. Hangsúlyozza benne, hogy a hazafiság ne szólam, 
banem  cselekedet legyen, melynek legreálisabb alapja a szülőföld 
józan ismerete. A vezetőemberek gyakran megdöbbentő nemtörő
dömséget és tudatlanságot árulnak el a gondjaikra bízott ügyben. A 
hazafias vezetőosztályt nem hatotta át az a meggyőződés, hogy Ma
gyarországnak önudatos, életerős földmívesosztályra van szüksége, 
ha boldogulni akar.

A különböző szerzők tanulmányai buzdító példák és gyakorlati 
útm utatások a falu és a társadalom  kérdéseinek reális vizsgálatához, 
mely vizsgálat remélhetőleg végül is szociális megértésre, áldozat
kész szeietetre és ezzel nemzeti felemelkedésre vezet. Helyszűke 
m iatt nem vázolható itt a részletes tartalom. Hogy a honismeret nem 
pusztán tudományos vagy társadalmi, hanem nevelésügyi mozgalom 
is, arra  rávilágít a következő kitűnő Tessedik idézet: ,,Már néhány 
esztendő óta vigyázok a különféle vallás- és nemzetbelieknél úgy a 
templomban, mint az iskolában folyó tanítás módjára, de meg kell 
nyilván vallanom: a mi oktatásunk a valóságtól elvonatott, a paraszt-
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hoz s annak gondolkozásmódjáhcz nem igen szabatott. Elsősorban 
ki kell tanulnunk a paraszt gondolkozásának m ódját és cselekede
teit, szokását, erkölcsét, balítéletét, babonaságát és vélekedését, ezt 
pedig a XVIII. században még egy iskolában sem tanulják."

A mozgalom mai állását megvilágítják a következő tanulm á
nyok: A Magyar Szociográfiái Intézet szervezete és gyűjteményei. 
A Turul Szövetség falumunkája. Az Orsz. Széchenyi Szövetség falu
munkája. A cserkészek falumunkája. A ,,Fiatal Magyarság" társa
dalomkutatási munkája. A sárospataki Főiskola Faluszemináriuma. 
Falumunka a Pro Christo diákszövetség főiskolai internátusában. A  
német, orosz és amerikai falukutatás. A román ,,monografisták" falu
kutató munkája.

Néhány tanulmány a falukérdés nagy alakjairól emlékezik meg, 
továbbá jól megválogatott példát mutat be az egyes kérdések feldol
gozására: Benkő József 1740— 1814. Széchenyi és a honismeret. Ke
leti Károly és a falukutatás, Orbán Balázs, a Székelyföld ism erte
tője. A hatvani jobbágytársadalom rajza 1846-ban. Ráckeve króni
káskönyve (1605— 1834). Az Akadémia dísztermének Lotz-falképei..

A tanulmányok harmadik csoprtja közvetlenül a munka végzé
séhez ad szakszerű útm utatásokat: Az adatszolgáltatók lelki diszpo
zíciói. Sociclógia és sociografia. Szülőföldismeret. A falukutatás és 
a tanítók. Mit és hogyan kell a turistának gyűjteni? A néphagyomá
nyok gyűjtésének módszere. A néprazi gyűjtés módja. Parasztrend
tartás. Falucsúfolók. A községi monográfiákról.

Bodor Antal dr., a Falukutató Intézet igazgatója igen értékes 
szolgálatot tett az ügynek és az ügy munkásainak azzal, hogy ezt az 
átfogó, összegező jellegű kötetet finom érzékkel és jó gyakorlati 
meglátással megszerkesztette. A tanulmányok írói egyetemi tanárok 
és más arra  leghivatottabb szakemberek. A tanítóság több tekintet
ben is sokat nyer a kötet áttanulmányozásával. Nem elméletet, 
hanem gyakorlati hasznot jelent a számára, amely a köznek termő 
cselekedeteket indíthat meg.

(A Honismeret könyve megszerezhető a Falukutató Intézettől: 
Budapest, IV., Szerb-u. 23. vagy Kókai Lajos föbizományosnál: Bu
dapest, IV., Kammermayer K.-u. 3.)

Sopron. Rozsondai Károly.
Zenekedvelők figyelmébe ajánljuk a ,,Magyar Zenealbum“-ot, 

melynek legújabb száma most jelent meg rendkívül nívós és gazdag 
tartalommal. A zenei folyóirat, hogy minden zenekedvelőnek lehetővé 
tegye megszerzését, előfizetését 50%-kal szállította le, úgyhogy évi 
3 pengőért kb. 250 zeneműhöz jut hozzá a folyóirat előfizetője. Ezzel 
az olcsósággal egyedül áll nemcsak hazánkban, hanem az egész kon
tinensen a ..Magyar Zenealbum". Központi szerkesztőség és kiadó- 
hivatal: Budapest, VII., Wesselényi-u. 69. Postacsekszámla 27.144.

A  soproni tanítóképzőintézet 1934—35. iskolai évről szóló érte
sítője Hamar Gyula igazgató szerkesztésében gazdag tartalommal 
jelent meg. Bevezető cikkben nagy elismeréssel m éltatja a nyuga
lomba vonuló Bognár Károly gyakorló iskolai vezető tanári műkő-
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dését. 35 esztendei működése az intézetnél mély nyomokat hagyott 
maga után. ,,A jó isten megáldotta — szól a megemlékezés — Bog
nár Károlyt az iskolai munkában nélkülözhetetlen pedagógiai érzék
kel, a tanítás módszeres eljárásában megkívánt szellemi rugalmas
sággal, helyes meglátásokkal, kiváló tanítói technikával, gördülékeny, 
zamatos nyelvezettel, kellemes, érdekfeszítő előadás képességével és 
általában mindazzal, ami a jó nevelő, jó tanítóember fogalmát teszi.“ 
Megemlékezik az értesítő Szenteh Dezső, az intézet volt gazdasági 
tanárának elhunytéról, ismerteti a tanév történetét s közli az intézet 
tornacsapatának az 1934. évi tornászvilágbajnokságon bem utatásra 
került s nagy sikert arato tt mutatványairól felvett képeket.

A  soproni népiskola értesítőjét Gráf Samu bocsátotta ki. Közli a 
szinházutcai népiskola építésének történetét az iskolaépítés 50. év
fordulója alkalmával. Logikus áttekintésben ismerteti az iskola mű
ködését a valláserkölcsi, értelmi, esztétikai, testi nevelés, szegényse
gélyezés terén. Gazdag tevékenységről tanúskodik az értesítő min
den fejezete.

A  budapesti Deák-téri elemi iskola értesítője Gadányi (Grosz) 
János igazgató szerkesztésében ugyancsak nagyvonalú pedagógai 
munkáról számol be. M éltatja a nyugalombavonuló Döbrentey Irén 
és Jákobéi Erzsébet tanítónők munkásságát s megemlékezve az ün
nepélyekről, közli az intézet nagylelkű adakozója: várdombi Simonyi 
Ágost emlékének szentelt ünnepély műsorát s az igazgató ott tarto tt 
záróbeszédét.

A  magyar nyár költői szépségű ismertetésével kezdődik a 
„Tükör“ júliusi száma, Illyés Gyula rajzol benne új képeket a falu 
nyári m unkájáról és nyári életéről. Érdekes képek és cikkek exotikus 
tá jak ra  is elviszik az olvasót: Kambodzsa festői vidékét és különös 
népszokásait, a hárem titkait, Párizs nagy nemzeti ünnepét kitűnő 
riportok ismertetik. Kiváló óceánrepülőnk, Magyar Sándor, a légi 
szerencsétlenségek okait leplezi le, nagyszerű sportbajnokunk, Sze- 
pes Béla, a MAC jubileuma alkalmából a magyar sportélet gyermek
koráról ír. A júliusi szám irodalmi színvonalát Kosztolányi Dezső, 
Schöpflín A ladár, Tersánszky Józsi Jenő ragyogó elbeszélései biz
tosítják s a változatos tartalm ú cikkek, riportok, versek m ellett ki
váltkép Németh Antal, a Nemzeti Színház új igazgatója, számíthat 
elvi jelentőségű tanulm ányával az olvasó érdeklődésére. A  sok ol
vasnivaló, a művészi fényképek és rajzok bősége, a kedvelt rovatok 
és pályázatok a „Tükör“ nyári számát különösen értékessé teszik.

Hat hónap munkája. A „Búvár“ júliusi számában Lambrecht 
Kálmán, a szerkesztő, visszatekint a Franklin-Társulat e nagysza
bású folyóiratának első félesztendejére. Beszámolójából megtudjuk, 
hogy ennek a páratlanul gyorsan népszerűvé vált tudományos maga
zinnak 85 író háromszáz cikke vetette meg az alapját. Négyszáz 
lapon több mint 500 képet közölt a „Búvár“, folyóiratszemléje á l
landóan 26 magyar, angol, francia, német és olasz tudományos folyó
iratta l foglalkozik, m unkatársainak sorában pedig 20 egyetemi és fő-
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iskolai tanár, több közgyűjtemény és önálló tudományos intézet ve
zetője, számos egyetemi adjunktus és tanársegéd, mérnök, orvos és 
hírlapíró nevével találkozunk, A júliusi szám minden tekintetben 
méltó a ,,Búvár“ hírnevéhez. Tartalmából idézzük Petróczy István 
ezredes és Szilády Zoltán múzeumigazgató cikkeit a légvédelemről, 
Tárczy-Hornoch Antal egyetemi tanár beszámolóját a magyar bányá
szati oktatás jubileumáról, Benedek András intervjuját L. de Broglie 
herceggel, a Sorbonne Nobel-díjas fizika-professzorával, A kiskún- 
halasi csipkeház, a magyar búza és a szegedi paprika művészi fény
képek sokaságával nyer m éltatást a júliusi számban, melynek válto
zatos tartalm a egész hónapra való értékes olvasmánnyal köti le a 
közönség érdeklődését.

Egyesületi élet.
T anítógyűlések.

A  somogyi ehm. tanítóegyesület ezévi közgyűlését május hó 
28-án Gyékényesen ta rto tta . A gyűlést megelőzőleg az egyesület 
tagjai teljes számban a szintén ott gyűlésező lelkészi karral együtt 
a templomban úrvacsorával éltek s együttes gyűlésen vettek  részt 
az iskolában, ahol Seregély István lelkész előadását: ,,Az ifjúsági 
munka eredm énytelenségéről és annak okairól“ és Tamás József 
népművelési titkár: ,,A családnevelés a népművelési előadások ke
re téb en “ c. előadását hallgatták és v itatták  meg. Majd Németh Ist
ván elnök foglalkozott jelentésében különösen a felekezeti tanítóság 
nehéz helyzetével, megemlékezvén a nyugalomba vonult M ester- 
házy Sándor tb, esperesről, a hősi halált halt Horváth Mihály gyé- 
kényesí tanítóról. Kovács Zoltán olvasta fel ,,Mult és jövő“ c. mun
káját, am elyet Németh Béla bírálatával együtt a közgyűlés n?gy el
ismeréssel fogadott. Balikó József a IX. Egyet. Közgyűlésről szá
molt be.

A  győri ág. hiiv. ev. egyházmegyei Tanítóegyesület 1935. évi 
június hó 5-én G yőrött ta rto tta  évi rendes közgyűlését.

Garan János elnök a megnyitó beszédben foglalkozott a most 
ülésező zsinattal és azon rem ényének adott kifejezést, hogy a zsinat 
kívánságaink nagyrészét meg fogja valósítani, ha nem is magában a 
zsinati törvényekben, hanem az azok alapján készítendő szabály- 
rendeletben vagy ami még kívánatosabb volna, korszerű szolgálati 
pragm atikában. M egem lékezett a IX. Egyetemes Tanítógyülésről, 
valamint a tárgyalás alatt álló népiskolai felügyelet átszervezésé
ről szóló törvényjavaslatról.

A  közgyűlésen előadást ta rto tt Tóth Lajos kispéci tanító ,,Az 
integritás a népiskolában* és Zacher Lajos győri tanító „A cserké
szet és a tan ító“ címen. M indkét kitűnően sikerült értékes előadás 
általános tetszést és élénk eszm ecserét válto tt ki. A közgyűlés fel
hívta különösen a fiatal tanítókat, hogy minél többen tegyék le a



255

cserkésztiszti vizsgát. Az iskolák pedig szerezzék be Sik S.: „Cser
készvezetők könyvét“ s a „M agyar C serkész“ című lapra fizessenek 
elő. Az évi beszámoló jelentés kapcsán kegyelettel áldozott a köz
gyűlés az elhunyt Kovács Zsigmond egyházmegyei tanfelügyelő, Pál
mai Lajos nyug. győri lelkész, esperes és volt tanítóegyesületi elnök, 
Hermann Samu győrszemerei nyug. tanító és Szíjj Lajos nyug. farádi 
ig. tanító emlékének.

Ölömmel vette  tudomásul a közgyűlés, hogy a katonai hatóság 
H orváth Sándor győri tanító t tartalékos századossá lép tette elő, 
Tömböly István újmalomsoki tanító t pedig a megyei testnevelési fel
ügyelőség dicsérő oklevéllel tün te tte  ki.

Hálás köszönetét fejezte ki a közgyűlés azoknak a tan ító test
véreknek, akik az egyházmegyei belmissziói munkában résztvettek  
és akik a különféle konferenciákon, evangélizáló és gyámintézeti 
napon értékes előadásaikkal a tanítóság értékét és oly sokat emle
getett tek intélyét emelték.

A pénztári jelentés és a különféle kiküldöttek megválasztása 
után a közgyűlés a Himnusz eléneklésével ért véget. Garan János.

A  zalai dg. h. ev. egyházmegye tanítóegyesülete folyó évi június 
20-án ta rto tta  meg ezévi rendes közgyűlését Szentantalfán. Kovács 
Sándor elnök megnyitójában fájdalommal em lékezett meg Benkő 
József, Keszthelyen elhunyt nyugalm azott ev. tanítóról, ki mint öcsi 
tanító 39 éven át volt buzgó tagja egyesületünknek. Az elnöki je
lentés után Szász A ndrás egyesületi jegyző ta rto tt előadást „A szem
léltetés jelentősége a tan ításban“ címen, m elyet a gyűlés nagy te t
széssel hallgatott. Ziermann Lajos pénztáros, Kiss József könyvtáros 
jelentése után m egtörtént az egyházmegyei és egyházkerületi tan ító 
képviselők választása. Majd a folyó ügyek letárgyalása után, a Him
nusz eléneklésével ért véget a gyűlés.

A  soproni felső egyházmegyei tanítóegyesület f. évi június hó 
27-én Sopronban ta rto tta  évi rendes közgyűlését. Gráf Samu elnök 
üdvözölvén a megjelent tagokat, egyházi és világi vendégeket, elő
terjesztette  évi jelentését, foglalkozva a folyó egyesületi ügyek mel
le tt a népnevelés időszerű kérdéseivel s háláját fejezve ki azok iránt 
az egyházi és világi körök iránt, amelyek a tanítóságot munkájában 
megértéssel és szeretettel tám ogatták, kérte, hogy kísérjék isko
láink és tanítóinak m unkáját ezután is érdeklődésükkel, rokonszen- 
vükkel és szeretettel. Gottschling Károly tanító „Testgyakorlás a 
tan terem ben“ címen ta rto tt nagy szakértelem m el összeállított elő
adást. A közgyűlés a lem ondott Purth Gyula helyébe alelnöknek 
Neubauer Károly harkai ig.-tanítót választotta meg.

A  tiszavidéki egyhm. tanítóegyesület és a tiszai ehker. tanító- 
egyesület f. évi augusztus hó 1-én ta rto tták  folytatólagos közgyűlé
süket Nyíregyházán, az elemi iskola tanácsterm ében. Kemény Péter 
elnöki megnyitója, K recsák Jolán: Mikép vihetjük be az új tan te r
vet az ev, elemi iskolába? c. előadása m ellett az elnöknek megem
lékezése dr. Zelenka Lajos ehker. felügyelőről voltak a gyűlések 
főtárgyai.
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Kis hírek.
Gyászhír. Vitéz Szíjj Gyula ny. tanító hosszas szenvedés után f. 

évi június hó 20-án hunyt el. Nagy részvét m ellett tem ették  el Ba- 
konyszentlászlón. Áldás emlékére!

Esküvő. Szánthó Jenő nyíregyházi tanító f. évi augusztus hó 
6-án vezette oltárhoz a kővágóőrsi templomban Kovács Rózsika 
úrleányt, Tolnay Pál ny. igazgató nevelt leányát.

Új igazgató. D. Kapi Béla püspök Németh István barlahidai ta 
nítót a templom építése körül végzett lelkes és fáradhatatlan mun
kája elismeréséül igazgatóvá nevezte ki.

Névmagyarosítás. Belügyminiszteri engedéllyel Grósz János bu
dapesti, D eák-téri ág. hitv. evang. igazgató-tanító családi nevét 
,,Gadányi“-ra változta tta  át,

*

Helyreigazítás. Múlt számunkban a vasi közép egyházmegyei 
tanítóegyesületi közgyűlést ism ertető sorokba értelem zavaró hiba 
került, amit helyesbítünk. Az utolsó sorok így módosulnak: „Elő
adást ta rto tt Orbán Károly arról, h o g y . . . „Mire ügyeljünk a jövő 
évi tananyag feldolgozásánál?“

„A problém ák a ma iskolájában“ c. cikkbe pedig az alábbi író
géphibák csúsztak be: 197. oldal 11, sor: „gyönyör“ helyett „gyö
nyörű“, 13. sor „vezérkönyv“ helyett „vezérkönyvek“, 198. oldal 17. 
sor „célkitűzésben“ szó után pont, új mondat, 199. oldal 4. sor 
„m akrokozm osz“ helyett „mikrokozmosz“, ugyanazon oldal, alulról 
a 13. sor „karokkal“ helyett „kardokkal“ olvasandó. Végül 
,,Haeckel“ egyetemi tanár neve mindenütt „Hackel"-nek íródott.

Indítványok.
E címen szívesen adunk helyet általános érdekű (az össztanító- 

ságra, iskola-, társadalm i- s gazdasági ügyre) vonatkozó, rövid in
dokolással elláto tt javaslatoknak. Az indítványokat rövid hozzászó
lásban bírálat tárgyává lehet tenni. Az életrevalók közgyűléseink 
tárgysorozatába felvehetők.

íme az első:
„Létesítsen a Tanítók Orsz. Szövetsége egy „A tanítók érde

keit védő és előmozdító alapot. Az alapba minden tanító évi 1 P-t 
befizetni köteles.“

Indokolás: Siránkozunk, hogy nincsen tanítóképviseletünk a 
parlam entben. Panaszkodunk, hogy a sajtó nem tám ogatja erőtelje
sen ügyünket. Tapasztaljuk, hogy a gyéren kitűzött pályadíjak vér
szegények. Eredm ényeket várunk, de nem tám asztjuk alá reális 
erővel. '

A tanítók érdekeit védő és előmozdító alap erőt ad!
Királyfalui Gusztáv.
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N egyedszázados találkozó.
Az emberi léleknek egyik legértékesebb képessége az em léke

zés. A szívnek a legdrágább kincse a hála. Ez a két isteni ajándék 
volt a rúgója annak az ünnepi összejövetelnek, amit hosszas tervez- 
getés, eleinte sikertelen kísérlet után a felsőlövői tanítóképzőinté
zetben 1909-ben és 1910-ben végzett növendékek f. évi július hó 
17-én Felsőlövőn rendeztek. Am ióta az elcsatolás megtörtént, nem 
volt ilyen összejövetel, ahol magyarországi és elcsatolt burgenlandi 
tanerők egyaránt megjelentek volna. A találkozónak jó hatása volt 
s élénk visszhangja tám adt. Negyedszázad történelm i viharain át, 
régi em lékek újultak fel s hoztak közel egymáshoz baráti lelkeket. 
Az ifjúkor gondtalan világába álm odta vissza magát egy kicsiny se
rege a népnevelés munkásainak. A  régi felsőlövői élet már eltűnt 
alakjai újra ott éltek az ismerős utcák házai között s képzeletben 
ismét hallgattuk elhalt oktatóink ajkáról a szót, láttuk  őket meg
szokott helyükön s ültünk az iskola rég elhagyott padjai között. Né
hány napra kiléptünk a jelenből, felkerestük emlékek ra ján  ke
resztül s lelkűnkben élő alakban felvonultattuk a felidézett multat. 
Milyen lázas ku tatás volt az! Mi m aradt meg, mi újult meg s mi 
változott meg negyedszázad óta az iskola rég elhagyott világában? 
Milyen boldogság volt az, amikor m egtaláltuk egykori tanáraink 
néhány képviselőjét s ők egyik-másik megjelent ünneplőben felis
m erték  volt tanítványukat! De mennyi csodálkozás is vegyült a ta 
lálkozás perceibe, amikor mi magunk is gondolkodtunk s nehezen 
találtuk ki a negyedszázad óta nem lá to tt iskolatársban régi b a rá 
tunk nevét, alakját. Mennyi új lélekhatás m aradt meg e napok nyo
mán! Új ism eretségek keletkeztek, hiszen többen feleségünkkel s 
mások gyerm ekükkel megjelenve, fűztük szorosabbra a régi diák
köri barátság kötelékeit.

Július 16-án a délutáni órákban az Ebenspanger-szálló elé egy
másután érkeznek az autóbuszok s hozzák a résztvevők legnagyobb 
részét. Kisebb csoportjuk 17-én a reggeli órákban érkezik. Elamar 
kialakul a rendezőség s felkeressük volt tanáraink közül elsősorban 
a mostani igazgatót: S te ttne r Aurélt, ki nagy melegséggel fogad s 
hivatalos feljegyzést készít a találkozóról, majd Bráder József, K ar
ner József, Kappel Gusztáv tanárok, Knöbel Ottó ny. tanár, illetve 
elemi iskolai igazgató m eglátogatása és meghívása a másnapi ta lá l
kozóra a következő teendő. Amikor szállásunkat is elfoglaltuk már, 
következett az ism erkedési vacsora a község északi végén levő 
Hutter-féle szállóban. M ásnap reggel fél tíz órakor volt a hivatalos 
találkozó az intézetnek — festés m iatt egyedül rendelkezésre álló 
helyiségében — gyakorlóiskolai term ében, ami egykor tanári szoba 
volt. A szervező burgenlandi kartá rsak  előzékenységét mutatja, 
hogy az ünnepély m egnyitására alulirottat kérték  fel, ki az alább 
közölt rövid megnyitó beszédben szólt az összejövetel jelentőségé
ről. A beszédre S te ttner Aurél felelt s meghatva mondott köszö
netét az üdvözlésért, a jókívánságokért, hivatkozva Pál apostol 
mondására, amely szerint „megmarad a hit, remény és a szeretet,
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e három s ezek között legnagyobb a szeretet!“ Majd Steiner Gusz
táv beszélt a burgenlandiak részéről, m éltatva az összejövetel je
lentőségét s felemlítve már elhalt tanárainkat és kartársaink nevét, 
buzdított a m egértésre és baráti szeretetre. E szavakat Unger Ká
roly tanfelügyelő köszönte meg.

A résztvevők ezután kivonultak a felsölövői tem etőbe s ko
szorút helyeztek elhalt tanáraik: Graiziger Kornél, Gesell Mihály, 
S te ttner M arkó és Zipser R óbert sírjára. Itt Benedek József alsó
lövői ig.-tanító em lékezett meg kegyeletes szavakban az elhunyt 
tanárokról. Ezután a hősi emlékműhöz vonult a résztvevők serege, 
ahol W endelin György gálosi, majd magyar nyelven vitéz Kálmán 
Béla rákospalotai tanítók szóltak a hősi halált halt iskolatársak 
áldozatos hazaszeretetéről s tanító példájukat m éltatva helyeztek 
koszorút az emlékműre.

A résztvevők ezután lefényképeztették magukat s ünnepi ebé
den vettek  részt, ahol több felköszöntőben em lékeztek vissza az 
ünneplők a diákköri élm ényekre élénk derültséget keltve a meg
jelent tanárok között annak egyes mozzanataival. Bráder József a 
kellemes együttlétre, K arner József egy további általános, több év
folyamot összefoglaló találkozó m egtartására ürítette poharát. Majd 
az ebéd végével S te ttner Aurél igazgató igen meleghangú beszéd
ben köszönte meg különösen magyarországi kartársainak, hogy a 
találkozón megjelentek.

A résztvevők délután Tarcsafürdőre rándultak át s részben 
onnan, részben másnap Felsőlövőről hazautaztak. A két évfolyam
ból megjelent 15 résztvevő: Bruckner János stoobi polg. isk. igaz
gató, Hoffmann János schandorffi, K irnbauer Mihály markthodieszi, 
Klenner Rezső soltvadkerti, vitéz Kálmán Béla rákospalotai állami, 
W endelin György golsi, Somogyi Béla körmendi ig., illetve tanítók, 
továbbá az 1909-ben végzettek közül: Benedek József és Steiner 
Gusztáv unterschützeni, Mühl Frigyes oberwarti, K arner Mihály 
willersdorfi, Seper János unterw arti, Szalay László megyehidi, 
Szuák János vépi, továbbá Klenner Adolf buchschacheni ig., illetve 
tanítók és Házivár Alajos wiesflecki tanító, mint vendég.

A résztvevők megállapodtak abban, hogy legkésőbb öt év 
múlva ismét rendeznek közös találkozót.

Az ünnepély megnyitása a következő beszéddel történt:

,,Mélyen tisztelt Igazgató Úr! Szeretett Tanáraink!

Tisztelt Hölgyeim és Pályatársaim!

Nekem jutott az a megtisztelő, kedves föladat, hogy a felső
lövői evangélikus tanítóképzőintézet 1909- és 1910-ben végzett nö
vendékeinek mai negyedszázados találkozója alkalmával először 
szólhassak a nap jelentőségéről. Negyedszázaddal ezelőtt indult el 
az élet útjára az a két ifjú, lelkes tanítósereg, amelynek kisebb 
együttes csoportja ma itt találkozóra egybegyűlt. E negyedszázad 
alatt átviharzott fölöttünk egy borzalmas világégés szörnyű k a
taklizmája. Alig helyezkedett el hivatása mezején a kis tanítói tá-
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bor, máris a harcmező táborába szólította őket a férfiúi kötelesség 
szava. A sorból sokan kidőltek, A  term észet örök törvénye szerint 
tanáraink közül is m ár sokan eltávoztak az örök hazába. Végtelen 
nagy öröm és boldogság tölt el bennünket, hogy a megmaradt két 
kis seregből ma tizenöten itt mégis m egjelenhettünk és tiszteleg
hetünk S te ttne r Aurél, B ráder József, K arner József, Kappel Gusz
táv és Knöbel Ottó igazgató, illetve tanár urak és Unger Károly 
tanfelügyelő előtt.

Az elhaltak emléke iránti kegyeletünket virággal rójjuk majd 
le ott a tem etőkertben és a hősi emlékműnél. E lőttünk álló egykori 
tanárainkat pedig az em beri lélek legnemesebb virágával: az őszinte 
tisztelet, a hála és szeretet szavával köszöntjük.

Igen, elhozott bennünket ide a tisztelet az irán t a nevelőoktatói 
munkásság iránt, amellyel lelkünket form álták s belőlünk jelleme
ket igyekeztek nevelni. Elhozott bennünket ide a hála az iránt a 
tudományos és szakszerű felkészültség iránt, amellyel bennünket 
vezettek. Idehozott a szerete t az iránt a nemes m agatartás iránt, 
amellyel bennünket sohasem a munka kényszerének ösztönzésére, 
de mindig egész lelkűk odaadásával: h ivatásszerete ttel oktattak .

Köszönjük az intézet tanárainak, hogy bennünket pályánkra jól 
felkészítettek! Innen vittünk az életbe szaktudást és m unkaszere
tetei, kötelességtudást és hivatásérzést, továbbá nemes akarate lha
tározást. Jól esik bizonyos öntudattal rám utatni arra, hogy helyün
ket így sikerült az életben a mai nehéz viszonyok között a körül
m ényekhez mérve jól megállani.

Itt sajátítottuk el az egyszerű, küzdelmes néptanítói élet kariz
máit: a kisigényűséget, a k ita rtás t és a céltudatos munka kellékeit.

Köszönjük ez indításokat, ezt a léleknem esítő munkát s egy 
fogadást, ígéretet teszünk.

Fogadjuk meg, Kedves Kartársaim , hogy mi ennek az illusztris 
tanári karnak, ennek az ősi in tézetnek nemes törekvéseihez soha 
m éltatlanok nem leszünk s arra  soha szégyent nem hozunk, hanem 
annak mindig csak dicsőséget szerzünk.

Kívánjuk, áldja meg a jó Isten szerete tt tanárainkat erővel, 
egészséggel. Adja meg legszebb álmaink teljesülését s áldja meg a 
legszentebb kötelék: a családi élet terén, családtagjaik boldogsá
gában!

így lesz ez a találkozó és így m arad annak emléke is szá
munkra áldás, öröm és boldogság. Adja Isten, hogy úgy legyen!“

Somogyi Béla.

Ötéves találkozó. A soproni tanítóképzőintézetben f, évi július 
3-án gyűltek össze találkozóra az 1930-ban végzett növendékek. 
Az összejövetelen Elorváth Imre mint rendező megköszönte az in
tézet tanárainak  megjelenését. Majd a Hiszekegy és Himnusz k ere
tei között Hamar Gyula igazgató üdvözölte az egybegyűlt növen
dékeket s Halmai Olivér m ondott a tanári karhoz köszöntő és hála
beszédet. A  tanári kar kalauzolásával m egtekintették ezután az in
tézet újabb berendezését.
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Beíratás.
Fent a templom tövén jó öreg iskolánk 
gyűjti sok év óta faluja apraját.
Lombhervasztó ősszel, szeptember havában 
megnyitja kapuit s jönnek sorba, bátran.
Idővájt küszöbén botladoznak egyre 
s nevetgélve mennek a tavalyi helyre.

Édesanyja kezén félve jön egy elém, 
remeg a kis szíve, úgy szepeg a szegény.
Új neki itt minden: tábla és a térkép, 
otthon meg, ha rossz volt, velem ijesztették.
Két könnyes szemén át úgy néz rám, mint rémre, 
felveszem ölembe s mosolygok könnyére.
Beszélgetek hozzá anyás, halk szavakkal, 
ő csak hallgat mélyen, összezárt ajakkal.
. . . Érzi? napok jönnek nem szűnő futással 
s telve lesznek mind-mind gonddal és sírással?

Amíg vigasztaltam a síró csöppséget 
egykor-való diák fájdalma fölébredt 
s az elszaladt évek felhős, bús távolán 
Ismerős gyerekarc m eredt most ú jra rám 
. . . Elsodorta a szél szép papírhajóját.

Szász András.

Tarlózás.
Aki a gyermekszívek tüzét szítani nem tudja, nem méltó, hogy 

nála melegedjék.

Fárasztó nap után mi jelent számodra pihenést? Felelj! . . . Meg
mondom ki vagy.

*

Nagyon sietsz? Kár! . . .  A sír úgyis megvár.

Az iskolába úgy lépj, mint a rab a tömlöcbe? Furcsa? Igen! Légy 
rabja a m u n k ád n ak ... és zárd a legmélyebb fiókodba fizetés jegyzé
kedet és értékegységeidet.

Mi tanítók összekötött emberek vagyunk. De azért ne siránkoz
zunk! Nemcsak a testünk, a lelkünk is össze van kötve. A  tanítvá
nyaink: az ifjúság, a jövő, az örök élet leikével.
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Rovatvezető: H a m a r  G y u l a  soproni ev. tanítóképző-int. igazgató.

Evangélikus egyházzenei problémák.
Irta: Kapi-Kráiik Jenő.

Az evangélikus istentiszteleti élet m egújhodását éli. Lázas munka 
készíti elő a magyar liturgia egységesítését, a lutheri hagyományok
hoz való közeledését. K itartó munka akarja az évszázadok alatt el
sorvadt magyar liturgikus élet szépségeit, ősi hagyományait életre 
kelteni s ezzel a lutheri istentisztelet eredeti tisztaságát s liturgikus 
gazdagságát újjáépíteni. Ebben a munkában fontos szerep jut a 
musica sacra-nak. Az egyházi zene nálunk, evangélikusoknál nem az 
istentisztelet „szépítése", nem esztétikai élvezet nyújtása céljából 
rendeltetett, hanem az egyházi zene az igehirdetésnek és imádásnak 
saját magától választott, művészi tökéletességű formája. (Jánossy.)

Az istentiszteleten nagyfontosságú, kultikus szerepet betöltő 
egyházi zene megnyilatkozása: az orgonazene, az egyházi közének, a 
korái és a karének. Az evangélikus orgonazene történeti kialakulása 
s fejlődése szorosan összefügg istentiszteleti rendünk fejlődésével. 
Amikor a gyülekezeti énekvezetést az énekkarok átadták az orgoná
nak, kialakult az a szokás, hogy egyes énekverseket az orgona já t
szotta egyedül. Ezeket az orgonán előadott énekverseket később gaz
dag figurális módon adták elő s így fejlődik ki az orgonakorái 
(verseit), majd a korálelőjáték. A korálelőjáték feladata az illető 
egyházi ünnepnap jellegének a megadása, már az első hangokban is. 
Az evangélikus korálelő játék tehát nem csupán hangnemet előrebo- 
csátó, koráltém át előre bemutató, semleges szerepű zenemű. Ennél 
sokkal több! Az istentiszteletet zenei egységbe fogó s annak hangu
lati kifejezést adó liturgikus tényező. Az ilyen értelemben vett, sa
játosan evangélikus orgonazenét képviselik: Praetorius Mihály 
(1571— 1621); Scheidt Sámuel (1587— 1674); Pachelbel János
(1653— 1705); Buxtehude Dietrich (1637— 1674). Evangélikus orgo
nazenénk eszményi magasságát Bach J. Sebestyén érte el (1685—- 
1750). Az újabb kor munkásai: Brahms János (1833— 1897) és Reger 
Miksa (1873— 1916). Ezen művek előadásához, nem elég ismerni a 
hangjegyolvasást, a hangszer technikai kezelését. Éppen ebben a kér
désben találjuk a legtöbb félreértést az egyházzenei szempontból 
nemcsak értéktelen, hanem határozottan káros „műkedvelő" egyházi 
zenészeink megítélésénél. A mostani istentiszteleti reformtörekvések 
különös érdeklődéssel fordulnak a régi reformációkorabeli zenei em
lékek, régi evangélikus zeneművek felé. Áll ez elsősorban az orgona- 
művekre. Örülnünk kell annak, hogy mindig több és több istentiszte
leten csendül fel a régi evangélikus orgonazene, főleg pedig egyházi 
zenénk örök forrása: Bach-muzsika. Bach művészete ma különben is
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a legszélesebb néprétegeket mozgatja meg. Ünnep előtti napokban az 
oratórium, kantáták, passiók hallgatásába merül Európának úgyszól
ván minden nagyobb városa; világi hangversenyteremben is állan
dóan műsoron van. Legelső kötelességünk, hogy mi, evangélikusok, 
akiknek készültek a művei, tartsuk állandóan műsoron. Szomorú ta 
pasztalat azonban az, hogy milyen kevés orgonásunk van, ki alapos 
szaktudással, megfelelő stílusismerettel, hosszú tanulmányok a la tt 
kifejlődött s kicsiszolt zenei ízléssel s zeneesztétikai tapintattal nyúl 
ezekhez a müvekhez. Sajnálatos, hogy egyházunk még most sem kö
vetei zeneakadémiai képesítést az egyházi zenészektől, ami legalább 
a fővárosban, annak egész területén s a nagyobb vidéki centrumok
ban okvetlenül szükséges. Hogy némelyik templomunkban milyen 
zenét hallani, azt jobb meg sem említeni. Pedig a rádió az utolsó 
tíz év a la tt hihetetlen mértékben emelte az átlagos zenei közízlést, 
minden könnyű fajsúlyú zenei túlterm elés dacára is. A legnagyobb s 
legnagyszerűbb zeneműveket, együtteseket, előadókat szállítja ház
hoz s a közönség akarva, nem akarva egyre fejlődő zenei olvasott
ságban él. Ugyanez a közönség a templomban is komoly és értékes 
zenét vár. Már nem elégszik meg egy kopott prelúdiumgyüjtemény 
sokszor hallott számával s még kevésbbé időt töltő, de tartalm at nél
külöző rögtönzésekkel. A nagyrészt dilettánsok kezében vergődő 
egyházi zenénket még egy másik veszély is fenyegeti. A sok, nem 
templomba való zenemű, melyek nagyon sokszor hatásvadászó, nem 
egyszer érzelgős modorban hangzanak el, az egyházi hallgatóság íz
lését is hova-tova úgy fogják befolyásolni s ferde irányba terelni, 
hogy egy Bach- vagy egy Buxtehude-mű előtt m ár érzéketlenül fog 
állni templomunk hallgatósága. Talán legsürgősebb egyházzenei 
problém ánk az, hogy megfelelő számú, zeneakadém iát végzett mű
vészembert ültessünk orgonáink mellé. Micsoda hatalmas lendítő 
erővel indulna meg egyházzenei megújhodásunk, ha az akadémián 
felnevelt s állástváró evangélikus zenészif jóságunknak helyet adna 
egyházunk! Hogy ezen a téren mit lehet elérni, példa rá a katolikus 
egyházi karnagyképző pár éves működése.

Egyházi zenénk jövője kétségkívül ennek a magaskópesítésű, 
széleslátókörű, egyházi zenénk célját s rendeltetését tisztán látó ze
nésznemzedék kezében van. Ez a természetes fejlődés törvénye. Az 
ilyenkor mindig felbukkanó ellentéteket, melyek néha elkeseredett 
éles elvi összecsapásokban jelzik a modern szaktudás fölényét, csak 
egyféleképpen lehet áthidalni. Megértéssel és támogató felkarolással 
azok iránt, akik kisebb zenei képesítéssel ugyan, de époly lelkese
déssel fáradoznak egyházunk felvirágoztatásán. Vidéki centrumok
ban olcsó tanfolyamok rendezése e téren az első lépés. Nem annyira 
elméleti ideálokról kell itt beszélni; gyakorlati segítségre van szük
ség. Az egyházi év különböző ünnepeire való zenemüvek kiválasz
tása, helyes felhasználása; értékes s mégis olcsó zeneművek kiadása, 
terjesztése, a harmonium- és orgonajátszás helyes szempontjai, ebben 
való továbbképzés: az új liturgia zenei vonatkozása: összhangzat- 
tani ismeretek fejlesztése; hangverseny-műsorok készítése; a régi és 
új irodalom ismertetése stb. Ilyen s ehhez hasonló kérdések azok,
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melyekben nagy lépéssel vihetnénk előre egyházi zenénket. A mai 
nehéz időkben is meg ked erre a módot találni, hogy méltók legyünk 
az „éneklő egyház“ névre.

A gyülekezeti éneklés terén is fontos kezdeményezések tapasz
talhatók. Az evangélikus korái a 17. század közepe óta veszített 
gazdag ritmusából s még ma is a ritmustalan, tehát kiegyenlített for
mában énekeljük azokat. Á ltalános az a törekvés, hogy más régi ha
gyományokat felelevenítő mozgalommal együtt, ezeknek a régi evan
gélikus koráloknak a ritm usát is az eredeti módon állítsuk vissza. 
Egyetemes protestáns mozgalom ez, mely már csak nálunk, magyar 
evangélikusoknál probléma, máshol már befejezett reformmunka. 
Ennek akár túlzott nacionalizmusból, akár szűklátókörű maradiság- 
ból ellenszegülni céltalan, m ert hozzátartozik a reformáció egyház
zenei örökségéhez. A lutheri istentisztelet zenei egysége ritmikus 
korái nélkül erőtlen és súlytalan. A hibás ritmusú korálck kijavítása 
m ár megindult. Fontos volna azonban, hogy ez a kérdés egyetemle
gesen is elintézést nyerjen. A kijavított koráldallamok ügye szorosan 
összefügg az új énekeskönyv s az új korálkönyv kérdésével.

Hazai evangélikus dallamkincsünk még mindig nélkülözi az ere
deti Luther-énekeket. Hegy ez milyen hiány, nemcsak zenei, hanem 
liturgiái szemponból is, azt nem kell külön hangsúlyozni. Nem m a
radhat például ismeretlen a magyar evangélikusság előtt a német 
Sanctus, Luther eme nagyszerű szerzeménye, melyet ő maga ajánl 
az Úrvacsorára (1. Formula missae és a Deutsche Messe), Ugyan
csak ismeretlen nálunk a W ir glauben all an einen Gott; a Gott sei 
gelobet und gebenneidet gyönyörű korái sem található nálunk sehol. 
A magyar evangélikus istentisztelet nem nélkülözheti ezeket a gyö
nyörű s valóságos liturgiái remekszámba menő Luther-énekeket. 
Sürgős munka volna ezeknek a közkézre adása s felhasználása. 
Azonban nemcsak a reformáció korabeli emlékeink feltárása a fontos 
kötelességünk. Feltűnő, hogy a régi magyar népi emlékeink, népi ko
ráljaink közül milyen keveset ismernek a gyülekezeteink. A  magyar 
egyházzenei reform a lutheri hagyományok feltárása mellett gazdag 
tárházát kapná a magyar lélekkel átitatott, mélytartalm ú népi korál
jainkban, ha azokat kiemelné az ismeretlenségből. Külön érdekes 
színt hozna ezeknek régi egyházi hangsora istentiszteleteink zenei 
légkörébe. Pár elfelejtett régi magyar korái; Nagy hálát adjunk az 
Atya Is te n n e k ...  (régi dór kcrál a boroszlói kéziratban). Emlékez
zél, mi történék, Uram, mi rajtunk. Mely igen jó az Úristent dicsérni; 
Mennyei király szülétek; Minden e földön csak elmúlandó; Kegyes 
Jézus, én imádságomra. Gyülekezeti éneklésünk ügye fontos fejezet 
egyházi megújhodásunkban. Ha a ritmikus korái felelevenítése né
melyek túlzó nemzeti érzését érinti — pedig akinek ilyen aggodal
mai vannak, az nem ismeri a sajátosan evangélikus liturgiát —, 
akkor csak éppen nemzeti kötelességünknek teszünk eleget, amikor 
a régi magyar korálok kultuszához ragaszkodunk.

Fontos szerepet tölt be egyházi zenénkben a karének is. Luther 
Márton bámulatos zenei előrelátással rögzítette le az evangélikus 
karének szám ára a 16. és 17. század evangélikus egyházzenei stílű-
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sát: a polifon gondolatvilágot. Örök célkitűzés ez minden evangé
likus énekkar számára. Nincs semmi szükség a mai zeneszerzők 
klasszikusok árnyékában járó, sokszor összhangzattani feladatnál nem 
értékesebb karműveíre. Állandó programimot adnak a 16. és 17. szá
zad evangélikus zeneszerzői, nincs komolyabb feladat egy énekkar 
számára, mint ezeknek az interpretálása. A  mai művészi termésből 
külön figyelemmel kellene lennünk az új u takat kereső, rendesen ősi 
hagyományokat feltáró, modern köntösben jelentkező zeneművek 
iránt. Az új német evangélikus zene előszeretettel keresi fel a régi 
polifónia egyszerűségében is nemes világát. A magyar zeneszerzők 
szám ára nagyon hálás feladat volna a régi magyar népi dallamok 
művészi feldolgozása akár orgonaelőjáték, akár énekkari mű formá
jában. Nemzeti alapokon nyugvó s ősi magyar zenei kincseket fel
táró egyházi zeneművészet kiépítése — a reformáció korabeli em
lékek hű ápolása m ellett — legfontosabb törekvéseink egyike.

Külön fontos szerep vár a középiskoláink énektanítására és 
énekkaraira. Hibásan énekelt koráljaink kijavítását az iskolában kell 
kezdeni. Új, fontos hivatás vár e tekintetben az egyházi énekórákra. 
Iskoláink énekkarai pedig hagyják végre az iskolai színjátszás, mű
kedvelő előadások, sablonos hazafias nóták s nem egyszer dilettáns 
átiratok művelését. Forduljanak végre a régi evangélikus egyházi ze
neművészet felé. Könnyű két-háromszólaimú egynemű karok, könnyű 
kantáták előadásával szinte kultúrmissziót teljesíthetne minden 
protestáns középiskola. A zenekarok az ifjúság nevelésében nem sok 
jót adó szalonzene s operettrészletek helyett miért nem egy könnyű 
kantáta, vagy Schütz-dialóg kíséretében buzgólkodnak. Evvel leg
alább a felnőttek zenei ízlését is kissé helyrehoznánk, amit a mai,, 
zenei nevelést nem ismerő középiskola elmulasztott. Gyermekek a 
templomban! Nemcsak zenei szépségeket s új értéket adhat istentisz
teletünk díszítésének, hanem fontos egyháznevelő tényező is. A  férfi
kar nem a templomba való. Helyette minden kis gyülekezetben ala
kítható gyermekkar, melynek felcsendülő kedves, néha érdes hangja 
hivatott régi karirodalom templomi ápolására.

Ezek volnának talán egyházi zenénk legfontosabb feladatai.. 
M egoldásuk két eszközzel valósítható meg. A lapfeltétel minden to 
vábbhaladáshoz megfelelő szakem berek alkalmazása. Egy zenemű
vészeti főiskolát végzett művészember a veleszületett s helyes úton 
kiművelt zenei ösztönével minden kérdést, úgy elvi fontosságú, mint 
gyakorlati feladatot a történeti fejlődés tisztán látó helyes érzékkel 
fog megoldani. * (Folyt, köv.)

Kottamellékleteínk.
A Kántori Rovat mellékleteként az Evangélikus Népiskola f. é„ 

szeptemberi számában a következő kottákat közöljük: Emlékezzél, 
mi történők, Uram, mi rajtunk c. 16. századbeli magyar dallamnak 
a) vegyeskari, b) férfikari feldolgozását, továbbá Isten, ó szent Isten 
c. ritm ikus korái gyermek- vagy női kari 3 szólamú feldolgozását. Az 
első két kar különösen október hatodikára, a közölt gyermekkar 
pedig különösen az iskolai munka megkezdésére alkalmas. H. Gy.
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I. é v f o ly a m . Ax E v a n g é l ik u s  N é p isk o la  m e l I é J c I e / e 1. szám

Mindenekkel jól tegyünk,

A  M A G Y A R H O N I

Egymás terhét hordozzátok

kiváltképpen pedig a mi hitünknek 
cselédivei.

Gál. 6, w.

G Y Á M I N T É Z E T

és úgy töltsétek be a Krisztus 
törvényét.

Gál. 6, 2.

Aki most, husvét szent ünnepnapjai
ban megszokott, kedves egyházi lapját 
kezébe veszi és szétnyitja, meglepődve 
látja, hogy annak mellékleteként egy má
sik kis lap húzódik meg. Mint a terebé
lyes fa aljában a tavasz igénytelen, sze
rény virága, úgy jelenik meg ez a kis 
lap gyökeret vert, meglombosodott egy
házi sajtónk árnyékában. Oh ne vesd 
meg ezt! A tavasznak kis virágjáért le
hajolsz, kezedbe veszed, szeretettel 
nyugtatod rajta szemedet. Elgondolko
zol, mert hiszen „minden virágnak van 
jelentősége..., van értelme... Éz biztat, 
amaz emlékeztet, a másik reménységet 
ád, ez nefelejts, amaz meg égő szere
lem“. Vedd kezedbe ezt a szerény kis 
lapot is és hallgasd meg emlékeztető, 
reménytkeltő s kérő szavát és szeresd, 
szeresd meg a Magyarhoni Gusztáv 
Adolf Gyámintézetet, melynek szolgála
tába szegődött ez a kis újság.

De, hát szüksége van-e a Gyáminté
zetnek erre a lapra? Igen. Hadd próbál
jam megokolni!

A németországi Gusztáv Adolf Egylet 
történetében olvastam, hogy egy vég
rendelkező hittestvérünk a Gusztáv 
Adolf Egyletnek is hagyományozott egy 
tekintélyes összeget. Amikor a testamen
tumot felbontották, a végrendeletet vég
rehajtók zavarba jöttek. „Sohase hallot
tunk még — úgy mondák — Gusztáv 
Adolf Egyletről! Mi lehet ez?...“

Nálunk is vannak, akik még sohasem 
hallottak Gusztáv Adolf Gyámintézetről, 
akik nem tudják mi annak célja, feladata 
s hogyan, milyen eszközökkel igyekszik 
feladatának megfelelni.

A Gyámintézet megalapítója: Szé
kács József már 1862-ben így nyilatko
zott: „Már látom: Gyámintézeti Lapot 
kell megindítanunk, mert enélkiil nem 
élünk meg“. De a lap mégis csak 1884- 
ben indulhatott meg, Zelenka Pál szer
kesztésében. 1886-ban Bognár Endre 
vette át a szerkesztést, 1914-től pedig 
Bándy Endre.

Azután jött a világháború s a nagy 
összeomlás. Ki tudná felsorolni mindazt, 
amit ezek eltemettek. Országok, népek, 
családok, intézmények még ma is sirat
ják sok veszteségüket.

A mi Magyarhoni Gusztáv Adolf

B e k ö s z ö n t ő .

Gyámintézetünk is sokat veszített. El
vesztette működési területének kéthar
madrészét. Az emberek keze elválasz
totta azt, amit Isten keze egybeszer
kesztett. Letépték a Magyarhoni Egyete
mes Egyház testéről azokat az egyház
megyéket és egyházközségeket, amelyek 
—- mint valamikor Gileád — különösen 
gazdagok valának a szegénységgel, 
nyomorúsággal kiizködő egyházakat 
gyógyító balzsam olajban. (Jer. 8, 22.) 
Elszakították sok-sok derék hittestvé
rünket s bennük a Gyámintézetnek lel
kes, buzgó, áldozatkész tagjait. Tekin
télyes alapítványaink is mind semmivé 
lettek. S mindezeken felül még egy nagy 
veszteség érte Gyámintézetünket. Elve
szítette virágzó, eleven lapját, a „Gyám- 
intézet“-et, megszokott, 34 éves közlö
nyét. A „Gyámintézet“-nek beszédes aj
ka elnémult s nekünk meg kellett elé
gednünk avval, hogy jegyzőkönyvekkel 
tájékoztassuk némikép híveinket gyám
intézeti munkánkról. Felhívásainkat s a 
legszegényebb gyülekezeteinkről szóló 
helyzetképeket egyházi lapjaink szíves
ségéből közölhettük.

Ismételten tervbe vettük ugyan a 
,,Gyámintézet“-nek feltámasztását, ámde 
ez mostanig nem sikerült.

A „Gyámintézet“ lapja mind ez ideig 
olyan volt, mint a mesebeli Csipke Ró
zsa. Szúrós tüskék és tövisek, anyagi, 
pénzbeli nehézségek elzárták előle az 
utat.' De most Gyámintézetünknek né
hány jó barátja utat vágott a bozóton 
keresztül. Egyházunk néplapjának, a 
„Harangszó“-nak szerkesztői magukra 
vállalták a gyámintézeti lap szerkeszté
sével járó technikai munkát. S mind a 
„Harangszó“, mind a budapesti „Evan
gélikus Családi Lap“, egyházközigazga
tási lapunk, az „Evangélikus Élet“ és az 
„Evangélikus Népiskola“, a Sopronban 
megjelenő „Keresztyén Igazság“ és a 
„Gotthold“ kiadóhivatalai készségesen 
nyitják meg a mi lapunk előtt is mind
azokat az ajtókat, amelyeken át az ő 
lapjuk bemenetelt talál híveinkhez. S 
minthogy bízvást hisszük, hogy az így 
szükségelt, körülbelül 25,000 példány
számon kívül még ötezer példányt el tu
dunk majd helyezni nagyobb gyülekeze
teinkben s középiskoláinkban, az egye
lőre évenként legalább két — de ha le

het négy — számra tervezett lap megin
dul 30,000 példányban.

Egy szinte már elfelejtett lap késői 
utóda megindul egyszerre 30,000 pél
dányban. Minden 20. magyarországi 
evangélikus embernek kezébe adjuk 
Gyámintézetünk lapját! Ez csak a meg
levő egyházi lapjaink támogatásával vált 
lehetségessé. Egyházunk sajtója ezen 
cselekedetével úgy tett, mint egykor a 
sas a legkisebb madárral: az ökörszem
mel, amely . nem tudott magasra repülni 
s mindig csak a bokrok tövénél ugrán
dozott. A sas szárnya alá vette s felvitte 
olyan magasságba, amilyenbe csak vi
hette. A kis madár pedig onnan a maga 
csipetnyi kis erejével még egy kicsit fel
jebb ment s a legmagasabbra ért vala
mennyi madár közt." 30.000 példány
számra még nem vitte fel egyik egyházi 
lapunk se, csak a Gyámintézet kis lapja.

A lapokkal induló 25.000 példányt in
gyen tesszük le az ev. családok aszta
lára. Persze a papírost nem adják in
gyen s a nyomdaköltség is pénzbe kerüi. 
A 25.000 példány ára egy-egy alkalom
mal 340 P lesz. Hogy miből fizetjük ki 
ezt az összeget, azt ma még nem tud
juk. Fedezetünk nincsen reá. S ha a la
pot mégis elindítjuk, tesszük azt a ke
gyeslelkű Jung Stillingnek a hitével. 
Amikor ez az eredetiségéről és kegyes
ségéről híres Jung Stilling (1740—1817), 
aki szénégető sorsból felvitte az egyete
mi tanárságig s Goethe barátságáig, 
már meglett korában a strassburgi egye
temre ment diáknak, útközben egy va
laki megkérdezte tőle: „honnan szerzi 
meg az egyetemi tanulmányozáshoz 
szükséges költséget?“. Stilling bizakodva 
így felelt: „Az én gazdag mennyei 
Atyám majd gondot visel rólam“. „De 
hát mégis mennyi pénze van?“ — kér
dezi a kíváncsiskodó. „Egy tallér az ösz- 
szes vagyonom“. „Nos akkor engedje 
meg, — szólt az, — hogy én a maga 
mennyei Atyjának fizetőmestere legyek“ 
s 33 tallért tett le Jung Stilling könnybe- 
lábadt szeme elé. Bízvást hisszük mi is, 
hogy a mi mennyei Atyánk elküldi né- 
künk is az ő fizetőmestereit amint, hogy 
részben — amint e lap perselye tanú
sítja — máris elküldötte azokat.

A lap szerkesztését és irányítását 
magam vállaltam. Nem könnyen tettem
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ezt. Mózes egykor a reábízott munka 
alól avval akart kitérni, hogy ö nem éke
sen szóló, nehéz ajkú és nehéz nyelvű. 
Isten azonban azt monda: „Atyádfia 
Áron ékesszóló és elődbe jő“. Jómagam 
is szerettem volna erőtlenségemnek tu
datában ezen feladat elől kitéri s azt 
hozzáértő, ékestollú testvérekre hárítani. 
Ámde ép ékes tollú s melegszívű testvé
rek részéről oly sok biztatást s támoga
tásra kész ígéretet nyertem, hogy Isten 
nevében vállálom ezt a munkát is.

Ha most már programmot kell ad
nunk a lapunk hasábjain folytatandó 
munka felől, úgy hivatkozunk gyáminté
zeti alapszabályainkra, amelyeket Ze- 
lenka Pál ebbe az egy mondatba tömö
rített össze: „Segíteni szegénységünkön 
és fejleszteni a közszeflemet“.

Hogy szegénységünkön segíthessünk, 
mindenekelőtt fel kell azt tárnunk. Az 
orvos nem gyógyíthatja meg a beteget, 
ha az betegségét elhallgatja. Kérjük azért 
szegény gyülekezeteinket, hogy viszo
nyaikról, helyzetükről, tárgyilagosan, 
röviden tájékoztassanak bennünket, de 
mégis úgy, hogy magunk előtt lássuk 
bajukat, halljuk sóhajukat s érezzük 
szívük dobogását. Csak igazán indokolt 
esetben kérjük a Gyámintézet segítsé- 
ségét. Gondoljuk meg jól, hogy minden 
fillért, amit anélkül, hogy arra égetően 
szükség lenne, elvonunk a Gyámintézet
től, elvesszük az igazi szegény gyüleke
zettől. Azért legyen mindenekelőtt jel
szavunk: Segíts magadon, a jó Isten is 
megsegít. Csak, ha az önsegély már 
nem képes megküzdeni a szegénység
gel, forduljunk a Gyámintézethez, a 
szenvedő egyházak perselyéhez.

Még a legszegényebb gyülekezetek
nél is jobban fel kell karolnunk a szórvá
nyok, a diasporák ügyét. Egy történeti 
könyvben olvastam, hogy a 16. század
ban azt tartották, hogy a várnak sorsa 
a mezőn dől el. Amelyik várnak nem 
volt annyi ereje, hogy a síkmezőn száll
hasson szembe az ellenséggel, az a vár 
biztosan elveszett. Az az igazság, a mi 
viszonyainkra alkalmazva, azt jelenti: ha 
mi a diasporában, a szórványban elve
szítjük híveinket, akkor elveszítjük las
san a fiók — a leány — s az anyagyü
lekezetben is.

D. dr. Kapler Hermann, a Németor
szági Evang. Egyházi Bizottság ny. el
nöke évekkel ezelőtt egy nagyon is meg
szívlelendő igét mondott: „Wenn die 
Kirche durch Pflege der Mission in 
Bechern gewinnt, so verliert sie durch 
Vernachlässigung der Diaspora in Ei
mern“ „Amit az egyház a külmisszió 
munkájával serlegbe gyűjt, azt hordó
számra veszíti el az' elhanyagolt diaspo- 
rákban“. Isten ments, hogy ez a kül
misszió munkája ellen szóljon. Nem, 
nem. Ahol nincs külmissziói munka, ott 
belmissziói munka sincs. Én csak azt 
akarnám mondani, hogy „ezeket kellene 
cselekedni, de amazokat sem kellene el
hagyni“. (Máté 23, 23.)

Az ujtestamentom szívünkre kötötte 
a külmissziói parancsolatot, de lelkünkre 
kötötte azt is „Vigyázz és erősítsd meg 
azokat, akik megmaradtak és akik ha
landó félben vagyunk“. (Ján. jel. 3. 2.) 
„Mindenekkel jól tegyünk, kiváltképen 
pedig a mi hitünknek cselédeivel“. 
(Gál. 6, 10.)

Azért lapunk egész különösen fel
akarja emelni szavát a diaspora, a szór
vány lelkiismeretes támogatása ügyében.

Az őskeresztyén egyházban a szór
vány támogatta az anyagyiilekezetet. Pál 
apostol ismételten felhívja a diasporát, 
hogy segélyezzék a jeruzsálemi anya- 
gyiilekezetet. (I. Kor. 16. f. 11. Kor. 9: f. 
Gál. 6. f.) Akkor a zsidók közt élő anya- 
gyülekezet -nehezebb helyzetben volt, 
mint a pogányok közti szórvány. Ma a 
más kér. vallásualc közti evangélikus 
szórvány nehezebb és veszélyeztetettebb 
helyzetben van, mint a mégoly szegény 
de zárt sorú gyülekezet.

Azért az lesz egyik feltörekvésünk, 
hogy a zárt és különösen a nagyobb és 
módosabb gyülekezetek lelkiismeretét 
felkeltsük és fejlesszük a közszellemet.

Mi nemcsak magunkért, hanem hit
testvéreinkért is felelősek vagyunk. Eze
kiel prófétánál azt mondja az Úr: „Em
bernek fia! őrállóul adtalak téged az Iz
rael házának.“ (Ezekiel 33. 7,) Aki azt 
mondja, amit már — sajnos —- hallot
tunk: minden gyülekezet törődjék a ma
ga bajával, az lelki rokonságban áll av
val a testvérgyilkos Káinnál, aki azt 
mondotta: „Avagy őrizője vagyok-e én 
az én atyámfiának? (1. Mózes 4. 4.)
Igenis mi őrizői vagyunk atyánkfiainak, 
különösen most, amikor gonosz szelek 
fujdogálnak mindenfelől, amikor a más- 
val'lásuak szinte vetekednek egymással, 
hogy melyik tud több bárányt elragadni 
az oly kicsinnyé és szegénnyé lett evan
gélikus egyház aklából. Mi egyetemle
gesen felelősek vagyunk minden egyes, 
ha még oly piciny gyülekezetért is, mely 
eltűnik a magyar evangélikus egyház 
térképéről s minden egyes 'lélekért, mely 
nem tud egyenesen állni és meg nem ha
jolni, mint Gedeon katonái, nem tud tűr
ni és szenvedni, hűnek maradni, mikor 
az erőt annyi kísértés ostromolja.

Ezt a felelősségérzetet akarja lapunk 
költögetni, felébreszteni minden evangé
likus családban, ahová csak elhatol. S 
ebben a munkában legyenek segítségül 
nemcsak azok, akik lapunkba írnak, ha
nem azok is, akik azt olvassák.

Tolle, lege! Vedd és olvasd! Ezt a 
felhívást hallotta egykoron élete válsá
gos óráiban Augustinus. S ő kezébe 
vette az újtestamentumot és olvasott és 
megtért és az egyháznak különösen 
kiváló fia lett. Augustinus a hangot 
égi izenetnek mondotta, annak elle
nére, hogy csak egy a szomszédos kert
ben játszadozó gyermek hangja volt. 
Oh, nrt szeretnék inkább és mit kíván
nék jobban, minthogy mindazok, akik
nek kezébe kerül lapunk, annak tartalmát 
megszívlelnék, üzenetét tovább adnák 
azzal: Tolle, lege! Vedd és olvasd! És 
mit szeretnék jobban, minthogy, most 
és mindenkoron szívébe-lelkébe véshet
nénk valamennyi magyarországi evangé
likus hittestvérnek azt az igét, amelyet 
300 évvel ezelőtt a soproni evangéliku
sok véstek az országgyűlésre küldött 
követeiknek szívébe: „A keresztyén sze
retet követeli, hogy a hitrokonok egy
mást pártul vegyék, meggondolván, hogy 
amiit ilyen esetben magunk számára vá
runk, azt cselekedjiik másokkal is.“

A jó Isten áldja meg lapunk minden 
sorát e törekvésben s adja, hogy sok 
gyümölcsöt teremjen Magyarhoni Evan
gélikus Egyházunk javára!

Zier marin Lajos
a Magyarhoni Gusztáv Adolf-Gyámintézet 

egyházi elnöke.

Az olvasónak 
áldás és békesség l

B oldog öröm  és "biztató ígéret s z á 
m u n k ra . hogy a z  á ld o ttsza vu , rég i G yá m -  

, in té ze t fe ltá m a d  h a m va ib ó l, k iá ltó  s z a v á t  
szer te  k ü ld i  s  ébresztő  s zo lg á la tá va l m eg
kopo g ta tja  a z  eva n g élik u s c sa ládok  és 
sz iv e k  a jta já t.

B oldog öröm , m er t sza v á b a n  eg yh á 
zu n k  sza v á t, törekvéseiben eg yh á zu n k  
törekvéseit ism er jü k  fel.

B iz ta tó  Ígéret, m ert m u n k a tervéb en  
eg yh á zm en tő  szo lg á la to t és jö ven d ő t é p ítő  
céltu d a to ssá g o t lá tu n k .

M egáldjuk G y á m in té ze tü n k  n y o m d a -  
betűkbe ön tö tt, szer teszá lló  izen e té t s sze 
re tette l a já n lju k  a z t  evan géliku s h ív e in k  
tá m o g a tá sá b a  és figyelm ébe

D obbanjon m eg ebben a  k is  la p b a n  
eg yh á zu n k  szere tő  sz iv e :  tá r ja  fel tem p 
lom n élkü li gyü lekezetek  epedő  szo m ju -  
h o zá sá t s  m u ta ssa  m eg a  s z á r a z  cson
tokka l te leszórt h a ta lm a s  szó rv á n y te m e 
tőket !

Z en dü ljön  m eg ebben a. la p b a n  egy
h á zu n k  le lk iism ere te: erős, egészséges, 
g a zd a g , h a ta lm a s  em ber, hol v a n  a  te 
a tyá d fia , Abel ?

A zu tá n  tá ru ljo n  fel ebben a  la p b a n  
eva n g élik u s eg yh á zu n k  ú j e g y h á z i térképet 
ra jzo ló  h ite  és b izo d a lm a : nem  h a g yo m  
e lp u sz tu ln i a  zúgó ten g erh u llá m  ostro
m á b a n  k ö rü ln ya ld o so tt k ic s i szige teket, 
h a n em  m egm entem , életrekeltem , b á s ty á v á  
és erős v á r r á  te s z e m !

Is te n  á ld á sa  n yu god jék  m eg a  G y á m 
in té ze t la p já n a k  szerkesztő jén , o lvasó in  s  el
végzen dő  közös eg yh á zm en tő  m u n k á ju k o n ! 

báró D- Ttadvánszky Albert 
az egyetemes egyház felügyelője,

T>. Geduly Henrik, 
püspök,

az egyetemes egyház egyházi elnöke,
TI. Kapi Béla Z>. Raffay Sándor

püspök. püspök,
D. Kiss István

püspök.

Dicső és dicstelen fillérek.
Az az egyházi szeretetmunka, ame

lyet a Gusztáv Adolf Gyámintézet végez, 
annyira magától értetődő a Krisztus egy
házában, hogy talán nem is annyira kü
lön feladatnak, mint inkább életmegnyil
vánulásnak lehet tekinteni. Ahol ez a 
szeretetmunka nem folyik, ott nincs élet. 
Ahol ez a munka gyenge vagy hézagos 
vagy elhanyagolt, ott silány az élet. 
Úgyhogy a gyámintézeti munka erőtel
jessége és eredményessége fokmérője 
evangélikus anyaszentegyházunk élet
elevenségének.

Tehát ne úgy tekintsük a dolgot, hogy 
a segélyre szoruló egyházak és intézmé
nyek sokasága jelentené a gyöngesé- 
günket. Mert a hitnek propagálása min
dig magával hozza, hogy segélyezendő 
gyülekezetek és intézmények szükségké
pen, a munka természeténél fogva van
nak és lesznek. Minél erősebb az egy
házi közösség, annál inkább talál alkal
mat a segélyezésre, mert annál több 
feladat elvégzésére tudja magát elköte
lezve. Gyöngék akkor vagyunk, ha erre 
a munkára nem adunk és adakozunk 
annyit, amennyi szüséges.
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Itt-ott a Gyámintézet talán mint ir
galmas samaritánus működik. De a fő
súly azokon a helyeken van, amelyek az 
egyháznak és az evangéliomnak straté
giai pontjai s ott a Gyámintézet nem a 
samaritánus szerepét tölti be, hanem az 
úttörőét, a hadvezérét, az államférfiuét. 
Ezért nem érhetjük be azután a filléres 
adományokkal. Vannak adományfillérek, 
amelyek . tényleg áldozatkészséget mu
tatnak, amelyek dicsőséges és Istent di
csőítő fillérek; de sokkal több a gyám
intézeti fillérek között a szégyenletes 
adományfillér; az olyan fillér, amely Is
tent alázza és gyalázza. Jómódú és va
gyonos egyháztagjaink igen szomorú 
színben tűnnek fel, ha a gyámintézeti 
adománylistákat s a Gyámintézet pénz
tárjelentéseit olvassuk.

Örülök annak, hogy a Gyámintézet 
vezetősége megindította az u. n. köz
ponti gyűjtést. Még jobban örülök most 
annak, hogy megindítja ezt a lapot. Mert 
.amikor majd ez a lap részletes képet ád 
nekünk a gyámintézeti adományokról is, 
akkor meglátjuk, hogy mit tesznek és 
„áldoznak“ a gyámintézeti munkáért 
•olyan tényezők és gyülekezetek, ame
lyek egyébként, mint egyházunk repre
zentánsai szerepelnek. A részletes pénz
tári kimutatások jó hatással lesznek ak
kor is, ha egynémelyeket megszégyení
tenék és magukbaszállásra és megjob- 
'bulásra indítanak. A felderítő szolgálat 
lesz ennek a lapnak a feladata és pedig 
nem csupán egy irányban. Képet nye
lünk majd ennek révén a segélyezettek
ből, a segélyre szorultakról s az adako
zókról és azoknak adományairól.

Németh Károly, esperes.

N ők a  g y á m m té z e ti 
m u n k á b a n .

A soproni Gusztáv Adolf Gyáminté
zeti Nöegytetet 1862-ben alapították s 
azóta fenn is áll. Évről-évre gyűjtöge
tünk gyülekezetünkben szórványban élő, 
szegény, magyar hitsorsosaink számá
ra. Isten megáldotta munkánkat, mert a 
súlyos gazdasági viszonyok ellenére is, 
minden évben meg tudjuk örvendeztetni 
'hittestvéreinket egy kis adománnyal. De 
nagyon sokszor úgy érezzük, hogy sze
rény adományaink nagyon elenyészőek 
a sok baj és szükséglet között. Ha hálál
kodó leveleiket olvassuk, szégyenkezve 
kérdezzük magunkban: „Miért nem ad
hatunk többet?“ Miért van éppen a nők 
között oly kevés érdeklődés a gyáminté
zeti munka iránt, holott nőegyleteink 
száma olyan örvendetesen gyarapodik? 
Igaz, hogy ma rengeteg feladat hárul 
•egyleteinkre szegényeik gondozása miatt, 
•de nem kell-e megszívlelnünk itt is 
Krisztus Urunk szavait: „Egy a szüksé
ges dolog?“ Szükséges a hitélet ápolá
sa. Nem tudom, el tudjuk-e képzelni, 
milyen szomorú életük van szórványok
ban élő, szegény hitsorsosainknak, mi, 
•akik templomban hallgatjuk az igehirde
tést és a hivek közösségében élve, az 
•evangélium minden áldásában részesü
lünk. Talán akkor jutunk tudatára nagy- 
nagy gazdagságunknak, ha eszünkbe 
juttatjuk a 16 évvel ezelőtti időt, amikor 
attól kellett tartanunk, hogy mindent el
vesznek tőlünk, ami nekünk szent. Ha 
erre gondolunk, bizonyára megszánjuk 
hittestvéreinket a távolban és módot fo
gunk találni a megsegítésükre. Kedves

testvéreim, jer, fogjunk össze és nyújt
sunk segítő kezet a reászorulóknak. Ne 
sajnáljuk filléreinket a Gyámintézet per
selyébe tenni; azért jut is, marad is a 
szegényeknek, mert egy mustármagnyi 
hit, mely az Istenben igazán bízik és 
Őneki szolgál, ma is elmozdíthatja az 
ínség és nyomorúság hegyeit.-

Dr. Pröhle Károlyné
a soproni G. ü. Gyámintézeti 

Nöegylet elnöke.

G usztáv Adolf 
m odern apródjai.

A gyámintézeti munka lovagi szolgá
lat: védtelen testvérek védelme, gyen
gék segítése, megsebzettek gyógyítása. 
Hasonlíthatnám a gyámintézeti munkát 
a keresztes hadjáratokhoz is, mert ezek
nek is az volt az eredeti céljuk, mint ami 
a Gyámiintézeté: elmenni szorongatott 
testvéreinkhez és nyújtani nekik oltal
mat, biztosítani életüket az idegenek tö
megében. De a keresztes hadjáratokban 
elkerülhetetlen volt a vérontás, és a ké
sőbbiek mind jobban eltértek az igazi 
feladattól. A Gyámintézet úgy végzi 
munkáját, hogy senkinek sem árt vele. 
Ezért hasonlítom a lovagi szolgálathoz, 
mert ebben nem a kard a fontos, hanem 
a kardforgató, erős kar, nem a testi, 
külső, vasból való felszerelés, hanem a 
belső ember éber résenállása. Aki „lo
vag“, annak mindegy, hogy a középkor
ban él-e, vagy a XX. században; min
dig kész, hogy segítsen a rászorulón, és 
segít úgy, ahogy a szükség kívánja: tet
tel, pénzzel, szóval és jósággal. Gusztáv 
Adolf még úgy teljesítette lovagi szolgá
latát, hogy harci fegyverrel, katonase
reggel jött a szorongatott evangélikus- 
ság védelmére'. Sebeket is osztogatott. 
De ezt is csupán lovagi hűségéből tette, 
tanúsította saját vére ontásával, halálig 
szerette védtelen hittestvéreit. Nekünk 
megadja az Isten a kegyelmet, hogy 
nem kell sebző fegyvert vinnünk a mun
kába. Elvégezhetjük szolgálatunkat bá
torító szóval, tanuságtétellel, javaink 
odaáldozásával. Ma ez a hivatásuk 
Gusztáv Adolf lovagjainak.

Hiányozhat-e onnan az ifjúság, ahol 
lovagi szolgálatot kívánnak? Ha nem is 
tud olyan lenni, mint a felnőtt, kiveheti 
belőle a részét. Az ifjúság adakozása, 
buzgólkodása gyakorlat és izmosodás 
arra az időre, amikor vezető nélkül, ön
álló döntéssel kell majd kinek-kinek 
megtalálnia gyámintézeti szolgálatának 
módját. Meglehet, hogy aki most népes 
gyülekezetben éli ifjú éveit, olyan helyre 
kerül felnőtt korában, ahol elszántan kell 
védelmeznie egyházát a támadások el
len. De lehet, hogy nyugta lesz majd a 
háborgatóktól és módja lesz rá, hogy 
felajánlja adományait a segélyezésre szo
ruló gyülekezeteknek és szórványhelyek
nek. Akármi lesz is a kötelessége, ké
szülnie kell rá. Nem fontos tehát, hogy 
ki mennyit tud adni, hanem az, hogy 
minden evangélikus ifjú gyakorolja ma
gát a lovagi erényekben.

Gusztáv Adolf ma is sereget tobo
roz. Táborba gyűjti minden apródját. 
Ki ne jelentkeznék zászlaja alá?

Sólyom Jenő dr.
vallástanár.

a budapesti evangélikus gimnázium 
ifjúsági gyámintézetének elnöke.

AI M agyarhoni G u sz tá v  AI d ő l  f- 
G y á m in té ze t  h íre i  :

Gyámintézetünk múlt évi közgyűlé
sét Miskolcon tartotta meg. Az ott be
terjesztett elnöki jelentést és jegyző
könyvet most küldjük szét az egyes lel- 
készi hivataloknak.

A miskolci evang. nőegylet iigybuz- 
gó elnöke, Lichtenstein Lászlóné veze
tése alatt elhatározta, hogy a Gyáminté
zet nemes célját anyagi erejéhez mérten 
évenként bizonyos összeggel támogatni 
fogja.

A diósgyőrvasgyári gyülekezet, amely 
eddig a gyár egy termeben taitotta is
tentiszteleteit, legközelebb templomot akar 
építeni.

Egerben megalakult az evangélikus 
misszió gyülekezet.

Csurgón 300 evang. lélek templomot 
akar építeni s e célból az iskolások közt 
a gyűjtés új módjával, tűszúró-lapokkal 
próbálja a 2 filléres adományokból ösz- 
szeszédni a több ezer pengős templom
építési költséget.

Ezidén van 75 esztendeje annak, hogy 
nagy elődeink a Magyarhoni Gusztáv 
Adolf Gyámintézétet véglegesen meg
szervezték. Ezt a 75 éves évfordulót ki 
szeretnénk emelni a hétköznapok sorá
ból. Orosháza hivott meg bennünket, 
hogy ott, Székács Józsefnek, a Gyámin
tézet megalapítójának szülőhelyén ta
nácskozzunk és ünnepeljünk. Felemelő 
lenne, ha minél számosabban vennénk 
részt ezen az ünnepségen.

H ogyan seg ítsünte  ?

Szervezzük meg mindenütt a helyi 
Gyámintézetet, sőt lehetőleg a női és if
júsági gyámintézetet is. Ismertessük 
vallásos-estéken, iskolában, vallás-órá
kon a gyámintézet célját, feladatát.

Tartsunk évente minden gyülekezet
ben legalább egy gyámintézeti istentisz
teletet, vagy vallásos estét.

Ne feledkezzünk meg a gyámintézeti 
offertóriumról!

Minden templomajtóban legyen egy 
gyámintézeti persely.

Minden iskolaterem asztalán ott le
gyen a gyámintézeti gyűjtő-persely. A 
szükséges dobozokat a gyámintézet 
egyházi elnöke ingyen bocsátja rendel
kezésre.

Buzgó családoknál is helyezzünk el 
ilyen perselyt.

A gyámintézet házi gyűjtőit oktassuk 
ki, hogy meleg szívvel ecseteljék, tolmá
csolják a szegénységgel, adóssággal küz- 
ködő, elemi csapásoktól meglátogatott 
gyülekezetek és szórványbeli hivek ne
héz helyzetét. Mondják el, hogy vannak 
evangélikusok, kiknek nincs templomuk, 
akik legfeljebb egy-egy iskolában vagy 
magánházban, vagy a szabad ég alatt 
tarthatnak csak istentiszteletet. Mutassa
nak rá arra, hogy hazánkban 23.058 ev. 
gyermeknek kell idegen, tehát nem evan
gélikus iskolába járni s hogy ezek lép- 
ten-nyomon ki vannak téve annak, hogy 
apáik hitét becsmérlik, gyalázzák. Mu
tassanak rá a lélek-halászásra, mikor kü
lönösen az állás- és kenyérkeresőkre, a. 
vegyes házasságban élőkre vetik ki há
lójukat az ellenfelek. Mondják el azután 
azt is, hogy a gyámintézetnek ezekre van 
gondja. Segít templomot, iskolát építeni,, 
lelkészt és tanítót eltartani s tehetségé
hez képest ellátja kegyszerekkel, bib
liákkal és hiterősítő iratokkal a szór-
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ványban élő és sok lelki kisértésnek ki
tett híveinket.

Szólítsuk fel híveinket a szószékről, 
hogy a gyámintézeti gyűjtőket szeretet
tel' fogadják s hogy juttassanak hittest
véreinknek testvéri adományt abból, amit 
Isten nekik adott.

Egy k i s  s z á m v e té s .
30,000 példányban jelent meg ez a 

kis lap. Ingyen adjuk. De ha mindenki 
egy fillért adna érte, már majdnem kike
rülne a 30,000 példány ára. Ha két fil
lért kapnánk, pünkösdre megjelenhetnék 
a 2. szám is. Ha 10 fillért adnának fejen
ként e lapért, mind a négy szám árát ki 
tudnánk fizetni és még maradna is vagy 
ezer pengő egy szegény gyülekezet szá
mára. Ha mindenki egy pengőt adna, 
akkor néhány gyülekezetét meg tudnánk 
szabadítani a nyomasztó tehertől és egy 
templomot is tudnánk építeni. Ebből a 
kis számvetésből látjuk, hogy közös erő
vel sokat tudnánk elérni, S ha mindenki 
erejéhez képest áldozna a Gyámintézet 
oltárára, akkor a mi magyarhoni szegény 
evangélikus egyházunk csakhamar olyan 
lenne, mint egy virágos kert. Ne legyen 
olyan?— Tőled függ! — Igen, tőled függ!

G y á m in té ze t i  p e r s e ly  :

A gyámintézet lapjára, illetve a gyám
intézet céljaira adakoztak a következők:
Huber Aladár, Sopron — — 10 P
Rimler Pál, Sopron — — — 30 P
Schneeberger Adolf és családja

Sopron — — — — — 100 P
Rátz Egon, Sopron —- —■ — 10 P
Özv. Pokorny Jánosné, Sopron 5 P
Rauner Mihály, Sopron — — 10 P
Soproni helyi gyámintézet — 20 P
Ziermann Márta, Sopron — — 5 P
Heszler Sámuel, Sopron -— — 33 P
Dr. Gräser Frigyes, Sopron —- 5 P
Hackstock Károly, Sopron — 10 P
D. Kapi Béla püspök, Győr — 10 P
Ziermann József, Győr — — — 5 P
Uzsaly és Koncz „ — — — 10 P

Amidőn ez adományokat hálásan 
megköszönjük, gyámintézetünket fü
veinknek jóindulatú támogatásába ajánl
juk. Adományokat elfogad és köszönet
tel nyugtáz a Magyarhoni Gusztáv Adolf 
Gyámintézet pénztára Budapest, IV., 
Deák-tér 4. „Mindenekkel jól tegyünk, 
kiváltképen pedig a mi hitünknek cselé
divei.“ (Gál. 6, 10.)
G u sz tá v  A dolf-E gyle ti  fairek:

A németországi Gusztáv Adolf-Egy- 
let (rövidesen G. A. E.) legutóbb tar
tott központi választmányi ülésén dr. 
Gerber János lipcsei jogi fakultás tanárát 
elnökké választotta. Benne az egylet 
nemcsak kiváló jogászt, hanem egyúttal 
hivő evangélikus keresztyén embert állí
tott az evang. világot átfogó G. A. E. 
élére.

Egy másik kiváló jogász, dr. Kubitz 
frigyes, nyugalmazott lipcsei polgármes
ter a . (p- A- E- teljhatalmú főmegbizottjá- 
nak állását vállalta el. Kubiitz többek közt 
a magyarországi egyház ügyeit referálja 
a központi üléseken.

Dr. Gerber és dr. Kubitz kilátásba he
lyezték, hogy legközelebb ellátogatnak 
hozzánk Magyarországba.

Dr. Geissler Brúnó, aki 1911. év óta 
G. A. E. főtitkára, most február 9.-én 

Töltötte be életének 60. évét. Ez alka
lommal az egész evangélikus világ el

árasztotta üdvözlésekkel. Báró D. Rad- 
vánszky Albert egyetemes felügyelő és
D. Kapi Béla püspök is meleghangú le
velekkel keresték fel. Egyetemes felügye
lőnk bibliai emlékérem megküldésével 
tüntette ki az ünnepeltet. A G. A. E. 
több munkatársa emlékkönyvet adott ki 
(„Zwischen Völkern und Kirchen.“) Eb
be a könyvbe üdvözlő sorokat írtak a G. 
A. E. vezető férfiai és a németországi 
G. A. E.-tel szervi vagy baráti viszony
ban álló hasonló egyletek vezetői, így a 
Magyarhoni Egyetemes G. A. Gyámin
tézet egyházi elnöke is.

A rummelsbergi (Bajorország) G. A.
E. a bajor lutheránus lelkészek számára 
husvét hetében három napra terjedő G. 
A. E.-i tanulmányi kurzust tart, amelyen 
többek között egyet, gyámintézetünk 
egyházi elnöke: Ziermann Lajos soproni 
lelkész is előadást tart.

A Németországi G. A. E. ezidei nagy
gyűlését Münchenben tartja.
M artin £utf>er-Buná-i fairek.

A Martin Luther-Bund. — Luther 
Márton Szövetség (azelőtt Lutherischer 
Gotteskasten-Verein Erlangenben) a 
szórványból érkező theologusok számára 
Theol. Otthont szándékozik építeni. 
Gyámintézetünk az Egyetemes Egyház 
jóvoltából 100 P-t ajánlhatott fel az Ott
hon céljaira.

A Martin Luther-Bund ennek az épí
tendő Theol. Otthonnak a könyvtára, szá
mára régi könyveket kér: ágendákat, 
énekes és imádságoskönyveket. Ezen 
könyveket Ziermann Lajos, soproni lel
kész gyűjti össze a Martin-Luther-Bund 
számára.

A Martin Luther-Bund diaspora-év- 
könyv kiadását vette tervbe. Ebbe a ma
gyarhoni evangélikus egyház-diasporáról 
(szórvány) is cikket vesznek fel.

M e g sz ív le le n d ő  ig é k  :

Amikor aggodalmaskodtunk s mindig 
azt kérdeztük, hogy vájjon födözet hiá
nyában megindíthatjuk-e kis gyáminté
zeti lapunkat, ügyünknek egy melegszí
vű barátja ezt írta: „Feltétlenül fontos
nak tartom a gyámintézeti lap megindí
tását. Az ilyen vállalkozáshoz bátorság, 
kockázat-vállalás és erős hit kell. El kell 
végezni az emberi munkát, hogy az Isten 
is evégezhesse a magáét. . .  A Gyámin
tézetnek zászlóját magasra kell emelni.“ 
— Válaszunk erre az volt: „Ha a jó Is
ten megsegít, husvétra megjelenik a 
tervbe vett lapnak első száma.“

K ö zp o n ti g y ű jté s
1934. okt. 26.-ig beérkezett adományok jegyzéke:

Osttffy Lajos főispán Szombathely 20 P, 
Rimler Pál Sopron 25 P, Dr. Erőss Lajos 
ny. tanár Bpest VIII. .Rákóczi-út 53. 1/10. 
10 P, beczkói Biró Gyula építész Bpest VI. 
Szondy-u. 73. 20 P, Zsigmondy Dezső 
Bpest I. Plósz L.-u. 11. 3 P, Mesterházy 
Ernő Nagygeresd 20 P, Schean Róbert 
Bpest V. Rudolf-rakpart 2 P, Dr. Elischer 
Vilmos ügyvéd Bpest V. Dorottya-u. 1. 5 P. 
Dr. Mayer Árpád Bpest VII. Akácfa-u. 50. 
2 P, Dr. Csengey Gyula Nógrádbercel 5 P, 
Haffner Károly Bpest II. Hermann O.-u. 22. 
1 P, Hermann Miksa Bpest I. Tigris-u. 49. 
10 P, Dr. vitéz Kolta Ervin Bpest V. 
Vilmos császár-út 74. 2 P, Lux Dezső 
Kaposvár Magyar Nemzeti Bank 10 P,

Emődy Elemér m. kir. főállatorvos Nagy
kőrös 10 P, Dr. Kring Ernő Bpest XL 
Hegyaljai-út 58. 1 P, vitéz Purgly Ödön- 
Tét Győr-megye 1 P, Homola Rezső Bpest. 
Nyugati pályaudvar 5 P, Dr. Platthy János 
Bpest Attila körút 12. 3 P. Szeszlér Hugó- 
ny. főkapitány h Bpest 5 P, Dr. Tomcsányi 
V. Pál igazságügyi miniszter Bpest Rezső- 
tér 20 P, Köhler Jolán Bpest X. Máv. telep- 
10 P, D.r. Németh Ödön Bpest lzabella-u. 
84. 10 P, vitéz Sárkány Jenő ny. altábor
nagy Bpest IX. Bakács-u.8 5 P, Blaskovich 
Gyula ezredes Bpest Podmaniczky-u. 67. II.
1 P, Dr. Gratz Gusztáv Bpest V. Rudolf 
rakpart 9. 2 P, Koos Jenő ny, államtitkár 
Bpest Vili. Üllői-út 42. 5 P, Becht Albert 
ny. bankigazgató Bpest V. Wurm-u. 3. 
3 P, Dr. Holitscher Pál Bpest Délibáb-u. 81. 
3 P, Mikiás Mihály ny. ezredes Győr 5 P„ 
Schmein Ágostonné Bpest Tárogató-u. 16. 
3 P, Csatáry Elek Magyaróvár 3 P, Zsi
linszky Mihály Bpest VI. Rózsa-u. 111. 10 
P, MÁV Igazgatóság vezértitkársága. El
nöki iroda 10 P, Gosztonyi Tibor Váchar- 
tyán 5 P, farádi Veress Imre cs. és kir. ka
marás Nógrádszakáll 5 P, Dr. Thebusz Ala
dár Bpest I. Küküllő-u. 9. 10 P, Tomcsányr 
Móricz I. Tárogató-u. 14 2 P, Loós József 
Nagykanizsa 2 P, Laszkáry Gyula Romhány 
Nógrád megye 20 P, Krayer E. és Társa 
Bpest 10 P, Fabriczius Endre Bpest IX. 
Köztelek-u. 8 5 P, Hézer Béla igazgató- 
Magyar Olasz Bank Orosháza 3 P, Mester
házy Jozefa állami óvónő Sopronbánfalva
1 P, Klausz Lajos Sopron 5 P, Láng Gusz
táv Bpest Váczi-ut 156. 5 P, vitéz Dras- 
kóczy István 10 P, Rauner Mihály Sopron 
5 P, Csajka Endre egyházfelügyelő Sáros
patak 10 P, Kondor Vilmos Balassagyarmat 
Madách-u. 8. 5 P, Maurer Frigyes egyház- 
megyei felügyelő Kecskemét 5 P, Korit- 
sánszky Ottó Bpest VI. Hegedűs S.-u. 17. 
10 P, Ziermann Lajos e. e. e. gyámintézetf 
elnök Sopron 5 P, vitéz Mátyásfalvy Glalz: 
Erich dr. ügyvéd Bpest 1. Attila körút '2.
2 P, Dr. Rásó Lajos Bp. IV. Veress Pálné-u.
7. 10 P, Dr. Lehotzky Antal Monor Pest 
megye 10 P, Schneeberger Adolf Sopron* 
10 P, Lehner Vilmos földbirtokos ny. fő
szolgabíró Marcali 10 P, Blaskovits Árpád' 
Mezőtúr Vágóhídi kert 16. 5 P, Dr Pesthy 
Pál Bpest Bpest V. Széchenyi-u, 2. 5 P, 
Pazár István tiszai egyházker. gyámintézetü 
elnök Miskolc 10 P, Tisza nővérek Balassa
gyarmat 5 P, Pannonia szálló étterme Sop
ron ifj. Jcäger Mihály 5 P, Dr. Pazár István: 
kir. kúriai biró Bpest Budafoki-ut 57 5 P,. 
Dr. Bencs Zoltán min. tan. Bpest Minisz
terelnökség 2 P, Dr. Szelényi Aladár Bpest 
IV. Ferenc József rakpart 3. 10 P, Elischer 
Viktor Bpest V. Szabadság-tér 9. 5 P, 
Purgly Pál Nagyesztergár 20 P, Relpót 
Námlik Sopron 5 P, Kovács Andor esperes; 
Orosháza gyűjtése 32 P, Vintze Jánosné- 
Bpest Ándrássy-út 88. 5 P, Krepuska Géza 
Bpest Vili. Reviczky-u. 4. 5 P, összesen 534 
P. — „A jókedvű adakozót szereti az Isten“.

Sok sajtóterméknek a kályha vagy 
a papírkosár a sorsa. A Gyámintézet 
lapját kíméld meg ettől a dicstelen 
sorstól —  kedves olvasó. Elolvastad, 
vésd szivedbe a tartalmát és —  tedd' 
a kötelességedet! Ha pedig két pél
dányban jutott kezedbe 'e lap, add 
tovább az egyikét olyannak, aki még~ 
nem ismeri!



a hosszú cikkeket kénytelen vagyok rövidíteni, csak úgy hozhatom. 
Hozzá kell szoknod a rövidebb írásmódhoz! Akkor nem lesz semmi 
nehézség a különben tartalmas munkák elhelyezésében. Tudom, 
hogy a lelkesedés és munkaszeretet indít önképzésre, nagyon szor
galmas tevékenységre, de alkalmazkodnunk kell a körülményekhez. 
Szíves türelmedet kérve köszöntlek!

Benedek V., Győr. Köszönöm a „Keszthelyi Hírlap“ megküldött 
számát. Élvezettel olvastam benne a balatoni cikket. Bizonyára 
révfülöpi üdülőnk is hasonló avatott tollú leírásban részesült volna, 
ha sikerül Révfülöpre jönnöd! Üdvözöllek!

Kérelem az egyhm. tanítóegyesületi elnökökhöz. Kérem az ehm. 
elnököket, gondoskodjanak országos egyesületi tagdíjhátralékaik 
beküldéséről. Közöljék velem sürgősen, hogy működő tagjaik közül 
kik vannak most a VII. fizetési osztályban!

Kép az iskolából.
A fecskepapa és a fecskemama.

Egyik pesti kartársam mesélte el az alábbi esetet.
Beszéd- és értelemgyakorlati órát tartottunk az első osztály

ban. A  fecskékről beszélgettünk. Minden érdekes dolgot elmesél
tünk, többek között azt is, hogy mikor a fecskemama a tojásokon 
való ülésbe már belefáradt és éhes lesz, kirepül a fészekből s ilyen
kor a fecskepapa ül rá a tojásokra. Megkérdezem az apróságoktól:

— Mit gondoltok, miért ül rá ilyenkor a fecskepapa a tojásokra? 
Fölpattan a helyéről egyik kis fiúcska s nagy harsányan azt

kiáltja:
— Azért, hogy fiúfecskék is keljenek!

Könyvismertetés.
Megjelent a Bihari Index, Magyar Jogmutató. A  magyar ki

rályi kúria elnöke évnyitó beszédében s a magyar ügyvédek nemzeti 
egyesületének elnöke egyik országos kongresszusi megnyitó beszédé
ben mondotta, hogy ma már senki sem ismeri ki magát a tételes jog
szabályok óriási tömkelegében, még a szakember sem. Valóban sok 
a jogszabály. Valamennyit —< a részletre kiterjedő alapossággal — 
a legbölcsebb bíró vagy ügyvéd sem tudhatja: megtanulásukra egy 
emberélet kevés. És mégsem mondhatunk le megismeréséről jogsére
lem nélkül, hiszen: „A büntetőtörvény nemtudása vagy téves felfo
gása a beszámítást nem zárja ki.“ A  §-rengetegben való eligazodás 
megkönnyítését célozza a Bihari Index, egy évtized céltudatos és ön
feláldozó munkájának eredménye. Szerkesztette: Dr. Bihari Károly 
főrevizor és dr. Bihari Béla ügyvéd. Megrendelhető egész vászonkö- 
ésben 40—30—28 P-s árért, havi 4 pengős részletfizetésre is: Buda
pest, IV., Bécsi-utca 4. sz. alatt.





EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS 
TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE

ALAPÍTOTTA: KAP! GYULA és P A P P  J Ó Z S E F
1924. január 1-től 1934. december 31-ig 
s z e r k e s z t e t t e  é s  k i a d t a :

KRUG LAJOS

Szerkeszti:

SOMOGYI BÉLA
Kiadja;

AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK A SZERKESZ
TŐSÉGHEZ (KÖRMEND), AZ ELŐFIZETÉSI DÍJAK AZ ORSZÁGOS 

EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET PÉNZTÁRA CEGLÉD 
(42.523 SZ. CSEKKSZÁMLA) CÍMÉRE KÜLDENDŐK

♦♦♦♦

XLI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 
1935. ÉVI OKTÓBER HÓ

♦ ♦ ♦ ♦

Előfizetési ára: egész évre 10, félévre 5 pengő

Rittig-Rerawalter Nyomda Bérlői, Sopron.



Szerkesztői üzenetek.
Ismételten kérem az előfizetéssel hátralékban lévő iskolákat és 

egyeseket, most már sürgősen küldjék be lapunk előfizetési díját, 
hogy a nyomdával szemben fennálló kötelezettségeinknek eleget te
hessünk.

Tállyaí István, Sopron. Megkaptam, Közlésüket meg is kezdtem  
s a további számokban folytatom. Annak idején Ebenspangerről szóló 
értekezését nagy lelki örömmel olvastam. A kiváló pedagógus szin
tén tanító atyámnak tanára volt s ő sok érdekes emléket közölt 
róla.^Még én is láttam Ebenspangert Felsőlövőn 1902-ben. A meleg 
üdvözletét hasonló köszöntéssel viszonozva ígérem, hogy legköze
lebbi soproni utam során tiszteletemet teszem Tanár úrnál. Én az 
ifjabbik vagyok a kettő közül!

Dr. Pozsonyi K., Rk. Az útleírást is hozom november—decem
berben.

Szfdcály Dezső, Alsóság. Üdvözöllek pj könyved kiadása alkal
mával. Ismertetem.

Karsai Istváp, Bcsba. A  beszámolót rövidítve ismertettem. Vár
megyei tanítóegyesületi elnökké választásod alkalmával szeretettel 
köszöntlek s új munkakörödre a jó Isten áldását kérem.

Szollár Irén, Győr. Megkaptam. A következő számban közlök 
belőlük. Üdvözlet!

Rozsondaí K,, S. Örömmel várom a továbbiakat is. A  javasolt 
változtatásokat elvben teljesen magamévá teszem. Rövid időn belül 
véglegesen is döntünk s aini anyagi megterhelés nélkül keresztül
vihető, azt megvalósítjuk. Jó munkát!

Pataki J., Szarvas. Pótoltuk. A tévedést hiányos feljegyzés 
okozta. Csak I. és Il.-vel volt jelezve Szarvas s ezért nem tudtam 
megállapítani, hová kell a másik példány. Előbb kiigazítottam vqlna, 
ha kérik.

Orbán K., Kőszeg. Cikked I. részét már szedték, de a tördelés
nél más —■ hivatalos — közlemények sürgőssége miatt mégis kima
radt. Novemberben jön.

Dunántúli Népművelő. Az ismertetés is Orbán cikkének sorsára 
jutott. Novemberben jön!

Bene Lajos, Budapest. Novemberben jön az ismertetés.
Értesítés. Akik a nov. 14-ikén tartandó orsz. ev. tanítóegyesületi 

közgyűlésre kedvezményes jegy váltására jogosító vasúti igazolványt 
óhajtanak, a kiinduló állomás és vasút megjelölésével okt. hó 15-ig 
közöljék szándékúikat Kuthy Dezső egyet, főtitkárral (Bp. VIII., 
Üllői-út 24). Minden szeipély utáni igényléshez postabélyegben 45 fil
lér melléklendő!

Meghívó. A Vasi Közép Ev. Egyházmegyei Tanítóegyesület ez- 
évi őszi közgyűlését f. évi október hó 4-én, délelőtt fél 10 órakor, 
tartja Csánigon. Erre az egyesület tagjait s a tanügy barátait ezen
nel meghívom. A tárgysorozaton Vörös Endre gyakorlati tanítást 
mutat be földrajzból és természetrajzból, Szabó Lajos meszleni tanító 
előadást tart a missziói gyermekszövetség működéséről. A  köz
gyűlés tagjai tanulmányi kirándulás keretében megtekintik a nicki 
műgátat. Somogyi Béla, elnök.



Küzdelmek kora.
Ha a mai korban méltó elnevezéssel óhajtjuk megjelölni az 

életjelenségeket, ez a megjelölés válik időszerűvé: küzdelmek kora. 
Az állami közösség a nemzetek agyarkodó m agatartásában léte meg
tartásának, fennmaradásának küzdelmét éli. A polgárok létük fel
tételeit hajszolva súlyos küzdelmek során keresik a jobb sors felé 
vezető utat. Egyén és társadalm i közösség nem élhet a ma sikerei
nek, a munka gyorsan érő gyümölcseinek, hanem a jövő célkitűzései 
tartják  egészséges áramlásban erejét.

Amikor égvén és közösség jövőbetekintő szemmel siklik át a ma 
nehéz akadályain, feledve szenvedést, bajt, akkor alapvető m unká
val, lélekedző tevékenységgel a jobb jövendőre érdemesítő élet
eszközöket harcolja ki magának s a ma még kicsinykorú nemzedék 
számára épít.

E törekvések során más a mai idők ifjúságának helyzete, és 
életszemlélete. Más eszközöktől vár sikereket a nevelő, az egyén 
éppúgy, mint a köznevelés képviselője, Tudniok kell felülemelkedni 
a pillanat, a gyorsan jelentkező siker örömein s látniok egyén és 
közösség sorsának összekapcsolódásában késői küzdelmek gyümöl
cseként megvalósuló vágyakat. A technika uralm a idején nem meg
nyugtató jelenség-e ez az irányzat, ez a lelkivonássá vált életfelfogás? 
Az, valóban az.

Ez a küzdelem adja meg az élet valódi értékét. Hány megha- 
sonlott ember el akarta már dobni magától az életet ezzel a h á tra 
hagyott üzenettel: ,,Nincs értelme az életnek!“ A küzdelem nélküli 
életet élt ember felfogása ez. A ma ifjúsága ezen az edzésen át acélo- 
zódik értékeket kereső s kem ény küzdelemmel kiharcolt eredm é
nyeket eszménnyé nemesítő ifjúsággá.

Új küzdelem a megkezdett tanév magvetése is! Egyesületi éle
tünk is küzdelmek láncolata a jobbért, a biztosabb életalapért, a 
sikerek fokozásáért, szakkérdéseink, új, nemes eszmék előbbrevite- 
léért és eléréséért, A magvető munka aratása itt is a messze jövőben 
késik s amit, mint korábban jelentkező gyümölcsöt már most meg
érlelt számunkra az idő, azt, mint részletsikert nagy örömmel fogad
juk és erőt acélozó hatásúnak értékeljük.

A tanulmányi szakkérdések közt ilyen a népiskolai szakfel
ügyelet ügye, mint a mi régi tanítói törekvéseink megvalósulásának 
első lépése. Nem látjuk mindenben gyakorlatinak s elképzelésünk sze
rint megalkotódnak, de azért korszakalkotó lépés a helyes úton. 
Birálni, mint minden kezdő lépést, inkább jóindulattal kell s tökéle
tesítéséért munkálkodni.

Sérelmeink orvoslásáért vívott küzdelmünkben is eredmény a 
VII. fizetési osztályba kinevezettek előléptetése. Itt sem elégíti ki



minden igényt a tanügyi kormányzat jóakarata, de azért mégsem 
lehet megnyugvás és bizakodó reménység nélkül e tény mellett el
mennünk. Meg vagyunk róla győződve, hogy a hosszabb szolgálatuk 
alapján előbbre jutottak m ellett sorra kerülnek most már a még 
szintén szolgálatuk alapján igényjogosult s minősítésük szerint érde
mes többi tanerők is, akik közül ma még sokan kim aradtak a 
sorból.

E szempontok szerint vizsgálva új munkaévünk irányító esz
méit, a küzdelmek korának erőfeszítéseit, szilárd hittel, bizodalom- 
mal kell előre tekintenünk és lelkűnkbe acélos erőt öntenünk. így 
találjuk meg küzdelmeink igazi értelmét s így lesz munkánk áldás 
és igazi léleköröm. S.

Beszélgetés Bognár Károllyal,
a soproni ev. „Gyakorló iskola“ nyugalmazott 

vezetőjével.
írta : Halmai (Jaeger) Olivér, kántortanító.

Mielőtt szemünk elé vetíteném azokat a sorokat, melyek a fenti 
beszélgetést napvilágra hozzák, legyen szabad egy-két szóval megin
dokolnom, hogy egyáltalában miért gondoltam arra, hogy Bognár 
Károlyról, a „gyakorló iskola" kiváló vezetőjéről megemlékezzem. 
Egyszerűen kötelességből teszem ezt. Kötelességemnek érzem, mert 
tanítványa voltam. Bognár tanítványainak hálája mondja tollba azo
kat a szavakat, melyekkel Bognárnak tartozunk. Tartozom Kedves 
Olvasómnak, hogy a beszélgetés előzményeit ismertessem.

Folyó év június 19-én összetalálkoztam  vele. Éppen a Képző 
előtt. Üdvözöltem s hozzácsatlakoztam. Egy-kettőre szóba kerültek 
az ott eltö ltö tt évek eseményei, emlékei s az ő  „Gyakorló iskolája“. 
M ajd pedig teljesen magánbeszéd jellegét öltötte fel beszélgetésünk. 
A búcsúzás pillanatait arra használtam fel, hogy egy rövid „kihall
gatásra" engedélyt kérjek. Volt tanárom' kész örömmel rendelkezé
semre állt,

S e találkozás idejében m egszületett az a beszélgetés, mely an
nak a cikkemnek képezi anyagát, melyre vonatkozólag a mostani 
nyáron, Sopronban megtartott találkozónk alkalmával tarto tt beszé
demben a következőképen céloztam Bognár nyugalomba vonulásá
nak megemlítésekor: — „Egyben megemlítem, hogy Nagyrabecsüit 
Tanár Úrról meg kívánok emlékezni az Evangélikus Népiskola című 
szaklapunkban. Azt hiszem, hogy minden volt tanítványának háláját 
lesz szerencsém megírandó cikkemben egybefoglalni." Most meg
próbálom Ígéretemet beváltani.

Körülbelül ezeknek a szavaknak a bevezetésével indult meg 
(néhány percnyi bizalmas beszélgetés után) beszélgetésünk: Tanár 
Úr! Kérem, szíveskedjék ezek után — ha nem kellemetlen az Ígért 
interjú — néhány kérdésem re válaszolni.
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„Kérem, igen szívesen teszem.“
Tudvalévőleg egy kis életrajzról volna szó. Kaphatnék kérem 

Tanár Úr életének első éveire, iskoláztatására vonatkozó adatokat?
„Az lehetséges. . . . 1876-ban Veszprém megyében, Nagyalásony- 

ban születtem. Ott végeztem az elemi iskolát. Sopronban a Liceum 
4 alsó osztályát 1887— 1891-ig s a Képzőt 1891— 1895-ig."

„Egy évig Vésén tanítottam. Onnan P ápára kerültem. Három 
és fél év után kerültem Sopronba a „Gyakorlóhoz", Krúg Lajos, az 
Országos Ág. Hitv. Evang. Tanítóegyesület v. elnökének örökébe. S 
most én vagyok az első, ki innen, ebből a „Gyakorlóból", mint vezető 
nyugalomba vonulok."

Bognár Károly.

A „Gyakorlóról" mond most érdekes dolgokat. A „Gyakorló 
iskolát" különben Kapi és Papp, az ismert tankönyvírók szervezték 
meg 1883-ban szászországi mintára. Első vezetője maga Papp József 
volt 10 évig. László 4 évig, Krúg pedig, mint már mondtam, 1 évig 
vezette a Gyakorló Elemi Iskolát. Én 35 és fél esztendeig. A világ
háború idején pl. teljesen magam vezettem, mégpedig 2 évig osz
tatlan iskolaként, 2 évig viszont délelőtt és délután felváltva taní
tottam akkori tanítványaim at részben osztott iskolámban.

E közben észreveszi Bognár Tanár Úr, hogy gyorsírással jegy
zem szavait. Ez jó. Ennek hasznát veszi m ajd —, mondja. S azután 
hozzáteszi: „Hát a gépírást is elsajátíto tta m ár? Erre én tagadólag 
válaszolok. Ő biztat (most is ta n ít) : „Az sem megvetendő, akár
hogyan is tudja az ember; hasznos, ha elsajátítja. Jó  lesz, ha tud 
m ajd gépelni."

M éltóztatott említeni, hogy 35 és fél évig vezette Nagyságod a 
soproni Gyakorló Iskolát. Én úgy gondolom:, hogy Tanár Úr bizonyo
san már ú. n. gyermekkorában érzett elhivatást, illetve hajlam ot erre 
a pályára. S bizonyosan voltak Nagyrabecsült Személyének az elemi
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iskolában (mint tanulónak) olyan élményei, melyek különleges ha
tással voltak az Ön lelki világára.

,,Igen. Az elemi iskolai emlékek igen élénk emlékek. Neki, az 
elemi iskolának köszönhetem, hogy a Líceumból átjöttem  a Tanító
képzőbe. Tanítóim Buthi M árton és Ludván János voltak. Különö
sen ennek az utóbbinak működése, tanítási módszere hagyott nyo
mot lelkemben. Ludván kérdezgetett. Egészen új volt előttem, hogy 
a m éterrendszert is tanította. Nála vettem észre, hogy tudok gondol
kozni. Katonásan fegyelmezte osztályát s mégis szeretetteljes volt a 
modora. M intaképemül választottam . Ezt azután később, mikor a 
,,Gyakorlóba“ kerültem, meg is mondtam neki. ő  persze szabadko
zott . . . Egyébként pap szerettem volna lenni, de szüleimnek nem 
volt meg hozzá az anyagi képessége. Pröhle Károly, volt líceumi osz
tálytársam , az itteni teológiának tanára, mai napig is mondogatja 
találkozásaink alkalmával: Belőled jó pap lett volna. Líceumi ta 
nulmányom idején minden tárgyat szerettem: a földrajzot, tö rté
netet, törtekkel való számolást, mérést. Mikor a Képzőbe iratkoz
tam, Kapi megdicsérte bizonyítványaimat. Tanulásban mindig az 
elsők közt voltam. A tornászásban pedig a legelső. Szerettem to r
nászni.“ (Itt említem, hogy Bognár Tanár Úrnak megvan a tanító
képzőintézeti torna- és kézimunkatanári képesítése.)

S újra visszatér kedves emlékű volt tanítójára: ,,Ha Ludván nem 
lett volna tanítóm, akkor bizonyosan másfelé fordultam volna pá
lyaválasztás tekintetében.“

Most én szóltam. Kérdeztem a következőképpen: Volt-e olyan 
tárgy a Tanítóképzőintézetben, melyet kevésbbé szeretett képzős ko
rában Tanár Úr? Vagy az volt a felfogása Nagyságodnak a tanító
képzőintézeti tárgyakról, hogy azok közül egyaránt fontos mind
egyik, gondolván jövő (azaz immár dicséretre méltóan befejezett) 
tanítói működésére?

„Szerettem  minden tárgyat, mégis legkevésbbé a németet, Ennek 
ellenére, akkor, amikor német szakos tanárom bejött osztályunkba, 
mindig reám mutatva hangoztatta: Ez tud németül! Ez tud . . . Pedig 
ezt a tárgyat legkevésbé tudtam “ — teszi hozzá szerényen Bognár.

Volt tanárom nem várja a kérdések pergőtűzét. Néki van elég 
mondanivalója. Továbbfüzi nyilatkozását.

„A Képzőben munkánk, tanulásunk közepette is volt időnk egy 
kis kedélyeskedésre. Például minden húshagyókedden bohókás es
télyt rendeztünk. Abban az időben igen-igen kevesen mentünk haza 
a nagy szünetekben. De mi feltaláltuk magunkat. Karácsonyi esté
lyeink szinte családiasak voltak. M indnyájunk hazaijából került 
olyankor az asztalra. Az én hazaim mellé ritkán kerülhetett egy kis 
zsebpénz. Emlékszem, egyszer szerény hazaim mellett 20 krajcárt 
tapintottam  meg. Leírhatatlanul örültem neki. Hiszen szüleim azt 
adták, amit csak adhattak. Később Papp József, ismervén anyagi 
helyzetemet, prívátákat szerzett. Mikor végeztem, akkor meg Kapi 
segített rajtam. Két-három hívólevelet tett elém. Vését választottam. 
Szerepem tüdőgyulladással kezdődött. Hála Istennek, elég gyorsan 
meggyógyultam. S milyen volt a fizetés? Háromszáz koronát kaptam 
egy évre. Ebből havonta 15 koronát fizettem az élelmezésre s 10
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koronából kellett ruházkodnom, költekeznem. Viszont munkám 
m értékét megszabta az a 80—90 tanuló, kiket I— III. osztályú isko
lámban tanítottam. Én azonban nekiláttam  a munkának. Úgy, hogy 
az első hivatalos vizsgálatkor azt a kijelentést tette az illető körlel
kész, hogy az ő iskolájukban a VI. osztályosok nem tudnak úgy ol
vasni, mint a vései III. osztályos gyermekek. Véséről Pápára kerül
tem. Gyurátz püspök úr mellé. Ott egyszer néhai Vargyas Endre kir. 
tanfelügyelő látogatta meg iskolámat. Munkám nagy hatással lehetett 
reá. Át akart helyeztetni valamelyik állami népiskolához. Gyurátz 
egyszerűen azt felelte Vargyasnak, hogy nem engedjük. 1900-ban a 
,,Gyakorlóba" kerültem. Igen nehéz munkakörbe. Akkor a gya
korlóban a képzősök tanítottak. Három IV. éves tanította a 
felső tagozatot. Tan- és óraterv szerint. Két másik növendék 
az alsó tagozattal foglalkozott. Ez az öt fiú egynegyed évig 
tanított. Előre megbeszéltük velük a heti anyagot, az e ljá 
rásra vonatkozólag is mindenkor kaptak utasítást. Sajnos, az 
egyórás előkészület s a külön egyórás bírálat édes-kevés volt. Ez a 
gyakorlati előképzési rendszer 1910-ig m aradt fenn. Ebben az évben 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter kívánságára átvettük az állami 
gyakorlóiskolák szervezetét. Ennek megtörténte után meg azt vet
tem észre, hogy a növendékek, elég ritkán kerülvén a gyermekek 
közé, nem latnak eleget. Beláttam, hogy a leendő tanítónak többet, 
finomabbat s mást is kellene látnia, tapasztalnia, mint amit nálam, 
iskolámban tapasztalhat. Pedig igazán lelkiismeretesen végeztem 
munkámat. De hát mindenhez egyformán nincs sem tehetsége, sem 
kedve az embernek. A tanítványaim is mindig ezen a nézeten vol
tak. Amiképpen kolléga úr délelőtti találkozásunk a la tt csodálko
zását fejezte ki nyelvtantanításom felett, azonképpen most az utolsó 
évek valamelyikében egyik növendékem történelmi mintatanításom 
után ezekkel a szavakkal fordult hozzám: Tanár Úr kérem, m inta
leckéi után mindig azt veszem észre, hogy történelmi tanításai azok, 
melyek számomra a legkedvesebbek, legbecsesebbek s a legtanul
ságosabbak, Lélekben ezek után gyarapodom leginkább. — Ez a fiú 
tehát azt akarta kifejezni, hogy ehhez a tárgyhoz értek legjobban. 
Van valami benne. Magam is észrevettem, hogy tanítványaim (ele
misták, képzősök egyaránt) ez alkalmakkor igazán elmélyedtek a 
figyelésben, hallgatásban. A vallástanítást is igen szívesen végeztem. 
Láttam, hogy iskolámban úgyszólván ettől függ minden előrehaladás. 
Tanításaim ra mindig előre készültem. Nem egyszer történt, hogy 
m intatanítási egységeim már 2—3 hónappal a letanítás előtt ott vol
tak az íróasztalom fiókjában. Előkészülésem színhelye a szabad te r
mészet volt. Ott sétáltam mindig, hol nem zavart senki. E közben 
mindent elgondoltam s odahaza mindent felidézvén, leírtam. Egyéb
ként is, űgyebár, sokat lát, hall kint az ember. A term észet sokat 
nyújt nekünk tanítóknak: ism ereteket, nemesebb érzelm eket, főkép
pen pedig vallásos érzületünket ápolja, m ert minden parányi ré 
szében Isién csodalatos alkotását látjuk felénk áradni.“

Mi a felfogása Tanár Úrnak arra  vonatkozólag, hogy a kezdő 
tanító mitévő legyen a kezdet kezdetén?

,,Erre nézve szerintem az a leghelyesebb, hegy az ilyen tanító 
éljen teljesen az iskolájának és bővítse ama ismereteit, melyekre
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szüksége van. Én például foglalkoztam abban a bizonyos időben a 
pedagógiával, tankönyveket írtam. Ezek közül tantervváltozás foly
tán csupán a K árpáti Sándor és én szerkesztette Énekiskola van 
használatban. (Cikkíró igen melegen a ján lja  a segédkönyvet fiatal, 
kezdő kartársainak. Kapható: Sopronban Schwarz könyvkereskedő
nél.) Sokat vadásztam s volt időm, hogy jól megtanuljam a méhé
szetet. Egyszóval: a kezdő tanító legyen jó tanító és szeresse hiva
talát! Ha csak mással foglalkozik, akkor a szíve is arra  hajlik. De 
ha egyszer m unkáját megszerette, akkor nyert ügye van. Hogy az 
egyoldalúságtól hogy óvja magát, arra  vonatkozóan már a magam 
szerény példájával rámutattam . Ha valaki jó tanító akar lenni, akkor 
annak kitűnően kell tudnia az anyagot. Ezt hirdeti az elmélet s ezt 
követeli a gyakorlat, Ez a tudás a módszerrel együtt művészetté fej
lődhetik idővel. Viszont maga a módszereskedés csak bűvészkedés 
igazi tudás nélkül."

Már csak egy-két kérdésre méltóztassék válaszolni. Nem szeret
ném Nagyságod türelm ét túlságosan igénybe venni. Hogy hirtelenüt 
a befejezéshez tarthassak, kérem Tanár Urat, szíveskedjék arra vá
laszolni, hogy mivel tölti majd a nyugalomnak szánt esztendőket?

,,A pihenésnek. Sajnos, betegségem időközben annyira előre
haladt, hogy most 2—3 operáción is keresztül kellene esnem. De 
lehet, hogy Isten segedelmével elkerülhetem. Ha m ajd azután rendbe 
jövök, akkor elsősorban a családomnak élek. Mint tanító, mindig azt 
tartottam , hogy iskolámnak és családomnak éljek. Gyermekeim, 
leányom és két fiam felnőttek, diplomások. Leányom polgári iskolai 
tanár. Az, egyik fiam orvos, mégpedig szakorvos. (Ez háromévi több
letet jelent az egyetemi tanulmányon kívül.) Károly fiam pedig 
aktív katonatiszt. (Mikor ezeket mondja, leakasztja a székünk mel
letti asztal fölül azt a képet, mely fiát tiszttársai közt ábrázolja.) 
Szerény fiú volt mindig az én Károlyom; itt a képen is a hátulsó 
sorban áll, pedig jól megdolgozott állásáért. Lesz azután bizonyosan 
alkalmam arra, hogy méheímmel elszórakozhassam. írni is akarok, 
írásaim  majd valamelyik szaklapunkban jelennek meg."

Milyen érzéssel hagyja el Tanár Úr a ,,Gyakorló iskolát?"
„Szerettem a foglalkozásomat és a gyermekeket. Az volt a 

bajom, hogy keveset törődtem a betegségemmel. Mindig azt éreztem, 
hogy nem tudja az ember eléggé a kötelességét teljesíteni; azért sok
szor olyankor is elmentem az iskolámba, amikor orvosom bizonyosan 
az ágyba u talt volna. így kellett, kérem, tennem, mert úgy éreztem, 
hogy hézag van a munkámban, iskolámban, ha nem vagyok ott. Tu
lajdonképpen a tanító olyan az iskolájában, mint egy király, akinek 
fejét nem aranyból, hanem a gyermek hálájából és szeretetéből font 
koszorú ékesíti. Természetesen fájdalom az iskolától való elválás. 
Itt eszembe jut Petőfi: A puszta télen című költeményének követ
kező verse: „Mint elűzött király országa széléről, visszapillant a Nap 
a Föld pereméről . . .“ Úgy érzem magamat, mint egy száműzött ki
rály, akinek mindene volt és mindene elveszett,"

Nagyságos Tanár Úr — válaszoltam megható szavaira — legyen 
meggyőződve a felől, hogy az Ön országa csak látszólag veszett el! 
M ert éppen volt tanítványainak hálája és ragaszkodása, mind a ki-
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csínyeké, mind a nagyoké (meglett tanítóké) megmarad mindaddig, 
amíg csak egy is élni fog közülük. Én pedig azt kívánom búcsüzóul, 
hogy a jó Isten tartsa meg Nagyságodat még sok-sok esztendőn át 
jó egészségben ügy szeretett családja, mint a mi — volt tanítványai 
—• örömére. Kellemes, örömteljes pihenést!

„Kedves Kollégám — válás,zola erre Bognár — hálásan köszö
nöm jóleső szavait. Örülök, hogy ily hálás tanítványom volt.“

Ez volt az a röpke beszélgetés, amely kb. egy félórácska a la tt 
lebonyolódott köztünk. Előttünk világosan áll egy kiváló tehetségű 
tanítómester személye. Az Ő Személye személyiséggé vált. írhatott 
volna vezérkönyveket, amilyeneket e legmodernebb pedagógiai kor
szak tanítója a vezérkönyvírótól elvár, ha betegsége nem akadá
lyozta volna a repülésben.

D. Kapi Béla püspök úr Öméltósága a következő levelet intézte 
Tisztelt Tanár Urunkhoz hivatalosan.

Nagyságos Tanár Úr!

Azon alkalommal, hogy egészségi állapotára és szolgálati idő
szakának betöltésére való hivatkozással a nyugdíjazási kérvényét 
benyújtotta, őszinte meleg érzéssel búcsúzom úgy a magam, vala
mint egyházkerületünk nevében.

Hálás elismeréssel gondolok vissza évtizedes m unkálkodá
sára, mellyel soproni Tanítóképző-intézetünket és annak „G ya
korló iskoláját“ megajándékozta. Elismeréssel gondolok kicsiszolt 
tanítói egyéniségére és példaadó életére, mely Tanítóképző-intéze
tünk egyik drága értékét képezte s mely hatásait éreztette intéze
tünk ifjúságának lelkíiletén és kibontakozó tanítói egyéniségén.

A rra kérem a jó Istent: áld ja meg Tanár Úr pihenése eszten
deit s jutalmazza elvégzett m unkájáért a gazdag vetés boldogító 
gyümölcshozásával.

Testvéri szolgatársa az Úrban:
Győr, 1935. június hó 7-én.

Kapi Béla s. k., püspök.

íme, Tanítóképző-intézetünknek első gyakorló iskolai tanítója, 
aki hurcolja a kínzó betegségek terhét s egy emberöltőnél tovább 
dolgozván, Isten kegyelméből eljut a nyugdíjas állapot jól megérde
melt éveihez. Tudomásom szerint azok a gyakorló iskolai tanítók, 
kik kiválóan végezték mindvégig munkájukat, legfőbb elismerés
ként megkapják a tanítóképző-intézeti igazgatói címet. Ha valaki, 
akkor Bognár Károly azok közé tartozik, kik áldásos munkálkodá
sukért ezt a címet elsősorban megérdemlik.

Nyugalombavonulás. Pataki János, a szarvasi elemi iskola igaz
gatója, f. évi szept. hó 1-ével 40 évi szolgálat után nyugalomba vo
nult. Élvezze sokáig jó erőben, egészségben!
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A gyermektanulmányozás történetének
áttekintése.

Ha a gyermektanulmányról teljes képet akarunk összeállítani, 
akkor némi visszapillantást kell tennünk a m últra is. A történeti 
tájékozódást nem mellőzheti károsodás nélkül az, aki egy meghatá
rozott tudománykörrel kíván foglalkozni. Bizonyos mértékben min
den tudománnyal szükségképpen együtt jár a történelem is. Az em
beri szellem tudományos alkotását tudatosan és tárgyi hűséggel csak 
az ismeri meg, aki a mai állapoton kívül az útkeresésről is tájéko
zódik. A tudományoknak mintegy ,,szerves" élete van, amelyet nem 
lehet időpontok sorompóival kívülről és utólag egyenes vágányokra 
kényszeríteni. A gyermektanulmány jelen kérdésanyagának helyes 
megítélése tőlünk is megkívánja, hogy a szükséges történeti alapot 
meghúzzuk.

A gyermektanulmány aránylag nem régi keletű. A neveléstör
ténet azt mondja, hogy a nevelés elmélkedői sok századon át csak
nem kizárólagosan a tanítás anyagával foglalkoztak, tehát a peda
gógiában a tantervelméleti kérdések uralkodtak. A pedagógiának 
másik uralkodó gondolatköre a módszer kérdése volt. E kérdés tu 
dományos színvonalon és szélesebb körben csak a XVII. sz. elejétől,. 
Bacon és Descartes fellépésétől szerepel. Sokáig hajtotta egyoldalú
ságba a módszer túlbecsülése a nevelés elméletét. Elfogult és gépies 
formalizmus nagy irodalmat terem tett, amely sikeresen feküdt elébe 
minden egyéb út kibontakozásának. Ha a tudományok történetét a 
ma szemével ítéljük meg, nem ritkán találunk bennük visszásságot. 
Ez a helyzet a gyermektanulmányozásban is. A tanterv és a módszer 
problémáit ugyanis csak a gyermek ismeretére támaszkodva lehet 
egészségesen megoldani s mégis a nevelés történetének ezredévén át 
nyomát se találjuk a gyermek megismerésére való törekvéseknek. A 
neveléselmélet nem vette észre a gyermeket. Mintha a gyermek lett 
volna az élettelenség, a tárgyszerűség és a tananyagnak meg a mód
szernek lett volna személyisége, élete. Az még a szerencsés helyzet, 
ha — mint ahogy sokáig volt — a gyermeket egyenlővé tették a fel
nőttel. Tehát gyermek annyi mint: felnőtt, annyi mint: ember.

A renaissance a szellemi élet szabadságát és az egyéniség érvé
nyesülését hirdette, észrevette a term észetet s így ez a kor adta 
azokat a nevelőket, akik elsőnek látták  meg a gyermeket. Vives 
Lajos humanista nevelő (1492— 1540) volt az első, aki a gyermek 
képességeinek tervszerű vizsgálását hangoztatta. Több mint 200 év 
telt el, míg Rousseau Emiljének (1762) óriási hatása szétvitte azt a 
gondolatot, hogy a nevelésnek a gyermek ismeretére kell felépülnie. 
(Rousseau szertelensége, m eztelen egyoldalúsága term észetesen nem 
azonosítható a gyermektanumány pedagógiai szerepével!) Az első 
rendszeres gyermekmegfigyelési eredményeket Tiedemann Detre 
adta közzé 1787-ben ezen a címen: Tapasztalatok a gyermekek szel
lemi képességeinek fejlődéséről. M agyarra Pethes János fordította 
le (1899. Sopron). Úgy Rousseau alapvetése, mint Tiedemann könyve,
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csaknem egészen hatástalan maradt. Csak 100 évvel később jelent 
meg a tervszerű gyermektanulmányozás kezdő korának nagyhatású 
műve. Prey er Vilmos jénai, majd berlini orvos 3 éven át nagy tü re
lemmel figyelte fiacskáját s adatgyűjtésének eredményét 1881-ben 
adta ki: A gyermek lelke (Die Seele des Kindes) címmel. Ez a munka 
szélesebb körben ismertté vált és sok pedagógust meg szülőt ösztön
zött rendszeres megfigyelésre és naplóvezetésre.

A gyermek tanulm ányozására azonban nemcsak magának a ne
velésnek az érdeke, a neveléstudomány szükséglete vezetett rá. Más 
tudományok teljessége és kutató munkája is megkívánta a gyer
mekre tartozó kérdések felvetését és tisztázását. így u talt rá a lélek
tan szükségképpen a lélek fejlődésének kérdésére, a gyermek lelki 
életére, az élettan, az egészégtan, az orvostudomány, a társadalom - 
tudományok pedig a gyermek élettanára, egészségtanára, a gyer
mekorvoslatra, a gyermek szociális helyzetére. A gyermektanul
mánynak a legnagyobb indítást éppen az adta, hogy a term észettu
dományok módszerét, a megfigyelést és a kísérletezést, a biológiától 
a lélektan is átvette. Ezzel a lélek felfogása, a lélektan anyaga és 
módszere m egváltozott s új kutatási terü le tek  lettek  a pszichofizika, 
a pszichometria, a pszichofiziológia. Weber  és Fechner  úttörő mun
kássága után Wundt  állította fel az első lélektani laboratóriumot 
Lipcsében 1879-ben. M ajd a kísérleti pszichológia átvezetett peda
gógiai területre: kialakult az ú. n. kísérleti pedagógia gondolatköre 
és ismeretanyaga. A kísérleti pedagógia legnagyobb alakjai Meu- 
mann és Lay. Meumann három kötetes nagy műve: Előadások a kí
sérleti pedagógiába való bevezetéshez (Vorlesungen zur Einführung 
in die experimentelle Pädagogik 1907.); Lay munkája pedig a: K í
sérleti didaktika (Exp. Didaktik 1903.) címet viseli. Ezek a munkák 
és Claparéde  Ede genfi egyetemi tanárnak Gyermekpszichológia és 
kísérleti pedagógia (1907) c. műve még összekeverve tárgyalnak gyer
mekpszichológiát, pedagógiát és gyermektanulmányt. A három tu
dománykor kétségkívül érintkezik, nem egy ponton fedi egymást, de 
mégis éles fogalmi szétválasztás teendő közöttük. Ugyanis: a gyer
mekpszichológia, mint a lélektannak ága, a gyermektanulmánynak 
csak egyik tekintélyes fejezete; a pedagógiai és lélektani kísérlete
zés pedig a célkitűzéseik tisztázásával választható el egymástól pon
tosan. A pedagógiai kísérletezés t. i. gyakorlati célzatú: a nevelés 
és a tanítás m ódját és berendezését tudományos tapasztalással iga
zolt tények alapján akarja meghatározni. A kísérleti pedagógiát ma 
mindinkább neveléslélektannak  nevezik. Külön kísérleti pszicholó
giáról beszélni pedig ma nem kell, m ert a lélektani kutatásnak is 
annyira átvett módja a kísérlet, mint sok egyéb tudománynak.

Preyer m unkájának hatása, a pszichológiai és pedagógiai kísér
leti irány fellendülése a legtöbb országban m egindította a külön gyer
mektanulmányi irodalm at és mozgalmakat. (A ma legelterjedtebb 
pedológia elnevezést Crisman amerikai kutató adta a gyermektanul
mánynak még 1896-ban.) Németországban, Amerikában, Franciaor
szágban, de jóformán minden kultúráltabb államban főképpen az 
egyetemek m ellett kísérleti laboratóriumokat állítottak, társaságo
kat szerveztek, folyóiratokat indítottak meg. Az első gyermektanul-
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mányi egyesületet az Egyesült Államokban Stanley  Hall, a Clark- 
egyetem tanára szervezte meg 1893-ban. De a század első évtizedé
nek közepén m ár minden országban, a Balkán államokban, Argen
tínában, Japánban is foglalkoztak a pedológíával. (Erre nézve pontos 
adatokat találunk Claparéde em lített könyvében, melyet Weszely 
Ödön fordított magyarra 1915-ben.) A gyermektanulmány történe
tének már jól ismert nevei az em lítetteken kívül: Ziehen, Ebbinghaus ,  

Stern, Lobsien, Kröpelin (Németország); Perez, Compayré, Payot, 
Simon, Ribot, Einet  (Franciaország); Brown, Monroe, Dewey  (Egye
sült Á llam ok); Green, Sully, Pearson, Spearman, Galton (Anglia); 
Ricci, Lombroso, Mosso, Montessori  (Olaszország); Sikorszky, Necsa- 
jev  (Oroszország); Freud, Buhler  (Ausztria); Decroly, Schuyten, 
Jotejko  (Belgium); Foerster, Claparede, Piaget, Ellen Key  (Svédor
szág) ; Nagy  László, Ranschburg Pál, Kenyeres  Elemér, Éltes  Mátyás, 
Weszely  Ödön stb. (Magyarország).

A magyar gyermektanulmányozás története 3 évtizedes, A kü
lönböző folyóiratok előbb is hoztak a gyermekkel foglalkozó tanul
mányokat, de a külföldi mozgalmakkal csak a millénium évében ta r 
tott II. egyetemes tanügyi kongresszuson ism ertette meg Waldapfel 
János a magyar pedagógusokat. Az első gyermektanulmányi művek: 
Donner  Lajos: A gyermek értelmi fejlődése (1899) és Pethes  János: 
Gyermekpszichológia (1901),

Nagy  László tanítóképző-intézeti tanár indítványára 1903-ban 
alakult meg a Gyermektanulmányi Bizottság, melynek elnöke Teleki 
Sándor gróf volt. A bizottság 1906-ban átalakult Magyar Gyermek- 
tanulmányi Társasággá, mely 1907-ben megindította a Gyermek  c. 
kitűnő folyóiratot. A társaság és a folyóirat igen szép sikerrel szol
gálta célját. Megindult a Gyermektanulmányi Könyvtár  élvezetes 
sorozata s létrejött a Gyermektanulmányi Múzeum.  Ebből az időből 
más szakfolyóiratok is tartalm aznak értékes gyermektanulmányi cik
keiket, így a Magyar Tanítóképző, a Néptanítók Lapja, a Család és 
Iskola (Kolozsvárott Molnár Oszkár szerkesztésében), a Népművelés 
(Uj Élet), a Magyar Pedagógia stb. A mozgalom vezetői, akik euró
pai névvel bírnak: Nagy László és Ranschburg Pál voltak. Az első 
magyar gyermektanulmányi kongresszust 1913-ban tartották.

A gyermektanulmány fejlődését a világháború és az összeomlás, 
az erkölcsi és anyagi veszteségek igen megakasztották, de az ez- 
irányú munka mindinkább erőre kapott. A Magyar Gyermektanul
mányi és Gyakorlati Lélektani Társaság újra  megjelenteti folyó
iratát: A Gyermek és az Ifjúság-ot. Jelentékeny munkásság folyik 
Nagy László műhelyében, a Székesfővárosi Pedagógiai Szeminárium 
Lélektani Laboratóriumában, melynek; vezetője Cser János. Egye
temeink szemináriumaiban is dolgoznak. Különösen a szegedi egye
temről hallunk gyakran, ahol Imre  Sándor a ható erők központja. 
Alig van pedagógiai folyóirat, mely ne szerepeltetne hasábjain állan
dóan gyermektanulmányi kérdéseket is.

A magyar gyermektanulmányozás tábora gyarapszik megfelelő 
tudományos látókörrel rendelkező kutatókkal. De közben nagy vesz
teségek is sújtják. Weszely Ödön m ár nem él. S váratlanul és korán 
veszítette el a magyar neveléstudomány egyik nagy reménységét.
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Kenyeres Elemért. Pedig őt képzelték sokan a még mindig szerve
zetlen gyermektanulmányi katedrára a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetemen.

Azokról, akik közöttünk vannak és dolgoznak, akiktől a magyar 
gyermektanulmányozás szép eredményeket vár, olvashatunk a szak
sajtóban. A részletezés itt meghaladja történeti tájékoztatásom  cél
ját, amely a múlt áttekintésével akarja szolgálni a vállalkozásunkat.

Sopron. Rozsondai Károly.

A falukutatás gyönyörűségei.
Hát ilyen is van? Van. Van ebben a gyönyörűségben egy elem 

a detektív gyönyörűségéből, a régiségbúváréból, a tudóséból, a köl
tőéből, az íróéból, az utazóéból. Mindenek felett pedig a magasabbra 
törekvő ember élményeiből eredő gyönyörűség, amit akkor érez, 
amikor látni kezd a múlt homályában, ahova ő tolta be a fényt; 
amikor beszél neki a múlt, a rög, a nép szíve; amikor igazán meg
ismeri lakóhelyét.

Mielőtt ,fa lukutató" lettem volna, mit tudtam  falumról? Amit 
pohár bor mellett vagy alkalmilag az öregek úgy emlékezéseikben 
ér ntettek, sejteni engedtek, amiből semmisem biztos, minden oly 
álomszerű, mese, legfeljebb mondái színezetű.

Ma? Oklevelekkel bizonyított igazságokat, való adatokat, am e
lyek nemzeti és egyházi életünknek színfalai mögé is bevilágítanak.

A nép szereti olvasni a ponyvát, elbeszélései is sokszor a ponyva 
terén kalandoznak. A ,,falukutató" ponyva mellett irodalm at is talál. 
Pl. élt a falunkban, a múlt században egy Boros Sándor nevű ember. 
Amit itt-ott hallottam, abból megalkottam egy képét róla, amit szé
gyenkezve kellett eldobnom s elfelejtenem, amikor Eötvös Károly 
gyönyörű emlékezését olvastam róla (Tünemények), Mennyire más 
színezetet nyert most már az a sok emlékfoszlány, ami itt-ott szál
long róla s amit immár kedves kötelességemnek tartok feljegyezni, 
összeállítani, kiegészíteni.

Boros Sándor anyja és Kossuth feleségének anyja testvérek 
voltak. Apjuk Kisfaludi Zsigmond táblabíró, csikvándi birtokos ne
mes, Csikvándon van eltemetve (1826). Testvérük Fanni is. Őseik 
közül Csikvándon élt 300 évvel ezelőtt Csáky László, Kisfaludi Ist
ván, 350 évvel: Kisfaludi Balázs. Nemzetségüket Eötvös szerint is 
Elődig, Álmos vezértársáig viszik fel.

Boros 1848-ban nagy részt vett a szabadságharcban. Kossuth 
rokona és rajongója volt, Szavajárása: ,,Két fia volt az A tyaúristen
nek: Jézus és Kossuth, nem is lesz több soha," Nemzetőrkapitány, 
csapata zöme csikvándiakból került ki, hadiszállása, fogdája, búvó
helye is falunk s határa. Tanult, akadém iát járt, művelt, bátor fő 
volt. Hazafi, lovag, vezéri egyéniség. Mint honvédtiszt könnyen lehe
te tt volna belőle egy az elsők között, de ő megmaradt guerilla- 
főnöknek.
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Ezen a vidéken 2000 év óta hadiút volt. 1848-ban is. Kitűnő hely 
portyázásra; ellenség, akit bántani; barát, akit védeni; búvóhely, les- 
hely, tőrhely mindig akadt. Volt is foglya Boroséknak minden nem
zetbeli s minden rangú. Volt zsákmány: pénz és ló. Sokszor kikém
lelték, néhányszor bekerítették, de Borost elfogni nem lehetett. Egy
szer már szorították gróf Almássy miatt (őt is elfogta, császári ez
redes volt), Boros kivágta magát s a marcaltői vásáros népet hir- 
telenében összeszedve, ő lett az üldöző.

Boros m entette meg Kossuth fiait is s elvitte közös rokonukhoz 
Zámcry Kálmánhoz a Bakonyba. Aztán bujdosó lett belőle, előbb 
itt a szülőföld körül, aztán Amerikában — Kossuth után.

Kossuth hazajött, emberek térdeltek az útja m ellett — imád
koztak. Boros is hazajött . . . áll-e még a csikvándi kúria . . . gondol-e 
miég reá hü szív? Az ősi lak elomolt, a hű szív már por. S elment 
Kossuth után a hű lovag . . . szívében golyóval. . .  az Atyaúristen két 
fiához.

A japán Nogi tábornok császára halálakor harakirit követett el,, 
emléke ma is a legtíszteltebbek egyike. Boros emlékét őrzi egy ha
tárrész: Borostag és csendes falusi estéken egy-egy csonka m e s e ...  
mindig csonkább, szürkébb . . .

Nem! Szükségünk van Boros fénylő emlékére. Felélesztjük, ápol
juk s a benne levő nevelő erők hatni fognak. Hogy fogom majd ta 
nítani a történetet ezek után? Az 1848-as időket? Meg a régebbieket, 
ahonnan szintén ki-kicsillan egy-egy gyöngy? S hogy fognak tanulni 
a gyerekek! Hogy fog csillogni a szemük! Történelemtanításom tel
jesen átalakul, hát még a tanulás! Élvezet lesz, gyönyörűség. íme, a 
falukutatás gyönyörűségei közt a tanító s a tanuló gyönyörűségei!

Az egyik este négy ember volt nálam. Gabona járandóságomat 
szedték s én vacsorán, vendégül láttam  őket. Az egyik gondnok, a 
falu leggazdagabb embere, a másik gondnok, az egyházfi és egy nap
számos. Azt mondja az egyházfi; tavaly milyen szép történetet olva
sott fel a tanító úr. Azt az idén is megtehetem, mondám én. Hoztam 
jegyzeteimet és kezdtem: „Római légiók mentek kétezer évvel ez
előtt Arrabonából (Győr) M ursellán (Marcaltő) át Sabaria (Szom
bathely) felé. Útközben a csikvándi határnál . . . majd Huba vezérrőb 
aztán a Chitnandi grófokról, jobbágyokról, asszonyokról, deákokról, 
törökről, németről, adóról, háborúról, küzdésről, kitartásról olvas
tam, beszéltem bele az éjszakába. „ítéletnapig is elhallgattam  volna“ 
— mondta Toldival az őszfejű gondnok, aztán ők meséltek: amit any
juk mondott öregapjukról, a régi Csik urakról, Borosról, Kisfaludiak- 
ról, a templomról. Mikor búcsúztak, azt mondták: bizony szép dolog, 
hogy a tanító úr sok munkája m ellett törődik a m últtal: a mi múl
túnkkal.

íme a népművelő gyönyörűsége: hálás hallgatók. Azt hiszem a 
téli népművelés keretében is pár értékes és érdekes előadási anyag 
kikerül eddigi jegyzeteimből,

A falukutatásnak csak a történeti része, amit említek, de csak 
ebben nem merül ki. Nemcsak a nép, hanem a föld, termények; nem
csak a harc, hanem a munka története is téma. A múlt alapján köny- 
nyebb megérteni a jelent s a jelen nehéz dió! A falu életének arány-
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lag egyszerű életmenetét át- meg átbogozták a világháború s a te r
melés új rendszerei.

Békében nagy veszteséget okozott a kivándorlás, ma a munka- 
nélküliség, az egyke, a családalapítás nehézsége, az agrárolló. Tele 
vagyunk falun is szociális problémákkal. Nem lehet a tanító közöm
bös, de csak úgy véletlenül, alkalmilag nem is tehet semmit a falu
ért: csak, ha behatóan foglalkozik életével. Ne mondjuk azt, mert 
nem mondhatjuk: mit foglalkozzék?! hisz én is falusi vagyok, falun 
születtem, falun lakom. Igen ám, 20 éves koráig tanul az ember vá
rosban s a vakációs fiatalembernek kisebb gondja is nagyobb annál, 
hogy a körötte folyó életbe belenézzen s ha néz, egyszerre lát is? Ha 
mint tanító nem vonul is be szobájába és él csak családjának s nem 
kugliz, korcsmáz, pipál állandóan, hanem mint leventeoktató, Han
gya-vezető, karnagy stb. a néppel is foglalkozik: ez a szakszerű, 
alapos, komoly, mondhatnám tudományos falukutató munka elenged
hetetlen feltétele a falu és problémái megismerésének.

A falukutatás gyönyörűségeiről szólva, íme elérkeztünk oda, 
hogy azt mondhatom: a falukutatás kötelesség is!

Tíz, évvel ezelőtt a soproni tanítóképző „Pálfi“ önképzőkörében 
tartottam  előadást a magyar népről. Már ekkor felhívtam, hallga
tóimat a falukutatásra. Nagy örömmel értesültem  róla, hogy volt 
szeretett tanárom  s kedves barátom Rozsondai Károly növendékei
nek a nyári szünidőre tém ákat adott feldolgozásra a falukutatás kö
réből, ugyanő lelkes szavakkal buzdított bennünk az Evangélikus 
Népiskola hasábjain a munka felvételére.

Igen, mi magyar evangélikus tanítók felvesszük e munkát s nem 
lesz „haszon nélküli“. Lehet, hogy nem nyerünk pályadíjat; lehet, 
hogy nem is pályázunk, de hasznos lesz ránk, tanítványainkra, fa
lunkra és így magyar hazánkra!

Jó munkát! Kristóf Kálmán, ev, k.-tanító,

A 60 éves Eötvös-alap és megterem
tője: Péterfy Sándor,

Péterfy Sándornak, a legnagyobb magyar pedagógusnak, az ev. 
tanítóság örök büszkeségének, az áldozatos szívű emberbarátnak ha
talmas alkotása: az Eötvös-alap, az idén érte meg fennállásának 60. 
évfordulóját, M egalkotójának testi alakja az idők távlatában, az ő t  
személyesen ismert még élő tisztelők előtt is, lassan-lassan elhomá
lyosul, de emléke örökké él azokban a tanítói altruisztikus alkotá
sokban, amelyek tisztán az ő nevéhez fűződnek. Akkor, amikor az 
általa létesített Eötvös-alap 60 éves fennállását üli, azt gondolom, az 
Evang. Népiskola kötelességet teljesít, amikor e páratlan  altruista 
szellem alakja előtt hódolattal áll meg; egyrészt, hogy kegyeletét 
rójja le, másrészt, hogy az őt és m unkásságát kevésbbé ismerő fiatal 
és legújabb tanítónemzedék figyelmét ráterelje  Péterfy Sándor ki
létére.
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Aki szerencsés lehettem Péterfy Sándorral s az ő révén az Eöt- 
vös-alappal félszázadon át közelebbi érintkezésben állhatni, indít
tatva érzem magamat, hogy az altruista alap ünnepe alkalmából 
arról megemlékezzem s alkotójának emlékét a kegyelet virágaival 
körülfonjam,

Péterfy Sándor közel egy félszázadot szentelt a hazának, isko
lának, a magyar tanügynek és a tanítóságnak. Félszázad, buzgó és 
áldásos munka közt, bent a tanteremben, ugyanakkor folytonos küz
dés és önzetlen humanisztikus működés és irodalmi ténykedés az is
kola falain kívül: ezt csak az tudja megérteni, aki maga is tanítással 
foglalkozott. Ideál, hit és erkölcs volt munkájában, ezek emelték ki 
az átlagemberek tömegéből, ezek emelték neki azt az erkölcsi pie- 
desztált, amelyen a legkimagaslóbb alak volt a maga kortársaí kö
zött. Méretekben szinte szédítően nagy az a pálya, amelyet megfu
tott. És, ami különösen előnyére válik, hogy ő t nem a protekció 
emelte arra  a magaslatra, ahova jutott, hanem csupán a maga szor
galma, akaratereje és kitartása, természetesen ezek mellett tehet
sége is.

Gondolhatta-e valamikor a törekvő fiatal pedagógus, hogy ké
sőbb belekerül az ország fővárosának legfelsőbb tanügyi köreibe s 
hogy egykor a főváros és az ország tanügyének nemcsak egyik fontos 
tényezője, hanem súlyos szavú irányítója is lesz? , , , ,

Hogy kije volt Ő a magyar tanítóságnak, arról ékesen beszélnek 
a nevét örökre hirdető alkotásai, mint: a magyarországi tanítók or
szágos segélyegyesülete: az Eötvös-alap, a budapesti Ferenc József 
Tanítók Háza, a kolozsvári Hunyadi Tanítók Háza (sajnos, hogy ez 
utóbbit most ellenségeink b ’torolják), a Péterfy Sándor Leányotthon, 
a keszthelyi Rákos István Fiúinternátus és Üdülőház. Nincs az euró
pai kontinensen ezekhez hasonló olyan jóléti intézmény, amely cse
kély fenntartási hozzájárulással annyi jótéteményt nyújtana, mint 
ezek. Valóságos szívíntézmények, amelyeket a szívember hozott 
létre tanító-kartársaínak tám ogatására és pedig minden faji, nemze
tiségi vagy felekezeti hovatartozandóság nélkül. Segíteni akart min
denkin, főként kartársaín. Ez a szeretet szerezte meg számára a ,,ta 
nítók a ty ja“ nevet.

Hogy tervét megvalósíthassa, apostolokat keresett s talált is 
ilyeneket, különösen Lakies Vendel és Somlyai Józsefi személyében, 
akik úgyszólván éjjel-nappal együtt dolgoztak vele a tanítóság sor
sának javításán. A vele kongruens felfogásuakból egész gárdát szer
vezett, akiknél az önzetlen, becsületes munka, a megalkuvás nélküli 
jellem volt az irányadó. Hála a Gondviselésnek, hogy e későbbi kor
ban is akadtak Péterfy Sándornak követői, akik között első helyen 
említjük az Ő álterégóját: Rákos István  kir. tanácsost, az Eötvös- 
alap mostani illusztris elnökét, aki mindenben nagy elődjének nyom
dokain halad. Vezérkarában ott működnek a többek között: Háros 
Antal és Sólyom János, akik valóságos jobbkezei ténykedéseiben.

A providenciális embernek, Péterfy Sándornak életrajzából is 
ide iktatok néhány adatot. A vasvármegyei Nemescsón látta meg a 
napvilágot 1841. augusztus 3-án. Ősnemes, vallásos érzelmű szülők
től származott. Nemes lelkületére enged következtetni, hogy mindig
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szívből fakadó, meghatott szavakkal emlékezett meg egyszerű szü
leiről és bensőséges kegyelettel édesanyjáról. Családi neveléséből je- 
gecesedett ki az eszményi hazafi és az eszményi keresztyén ember 
személyében. A családi körben szerzett lelki kincsekkel indult el a 
nemescsói kisded faluból, a szülői nevelés varázsa alatt, a kultúra és 
erkölcsi élet magaslata felé s ezen a magaslaton önzetlen szeretettől, 
krisztusi rajongással munkált egész életén keresztül a tanítói közért.

Az elemi osztályok elvégzése után, középiskolai tanulm ányait a 
kőszegi Bencés-rend gimnáziumában folytatta. M ajd a soproni evang. 
tanítóképző-intézetbe iratkozott be és 1857-ben itt szerezte meg ta 
nítói oklevelét.

Mint okleveles tanító rövid ideig Nagykanizsán, később mint ki
segítő, a soproni tanítóképző-intézetben működött. M ajd Győrött ta-
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nított az ottani evang. iskolában. 1865-ben a budapesti ev. egy
házközség hívta meg népiskolájához, ahol később mint igazgató mű
ködött nagy sikerrel, más vallású szülők érdeklődését is felkeltve. 
Olyan nagy volt Ő mint tanító, hogy a közoktatásügyi miniszter 
1877-ben, a budapesti áll. tanítóképző-intézetbe pedagógiai tanárrá 
nevezte ki. Mint ilyen, az Erzsébet-nőiskolában is tanított. Tanítvá
nyai rajongásig szerették; hálájuk jeléül nevére többrendbeli alap ít
ványt tettek. A főváros területén alig van olyan kultúrintézmény, 
amelyben szerepe ne lett volna.

Kimerülvén a sokoldalú munkában, 1896-ban nyugdíjaztatását 
kérelmezte. Nyugdíjas minőségében Tisza Kálmánné  egyenes óha
jára az Orsz. Kisdedóvó Egyesület óvóképző-intézetének igazgató
jává választották meg, hogy szaktudásával az innét kikerülő növen
dékek képzésének irányítója legyen. Ezen pozícióját néhány év után, 
a végleges nyugalommal váltotta fel. Testben-lélekben megtörtén el
hagyta Budapestet s előbb Győrbe, később Pozsonyba tette át la
kását, M indkét helyen rövid ideig tartózkodott, míg végre Pándor- 
falún (ma megszállott terület), Moson vármegyének egyik népes köz
ségében ütö tte fel ősi .főhercegi kúriában sátorát. Ide nevelt és 
örökbe fogadott fia kedvéért költözött, aki mint vasúti forgalmi tiszt 
az itteni állomáson teljesített szolgálatot. Itt érte halála 72 éves ko
rában, 1913. augusztus 10-én. Halálakor a község apraja-nagyja meg
hatva és könnybeborult szemekkel zarándokolt ravatalához. Hamvait 
az Ectvös-alap elnöksége Budapestre szállíttatta s itt temették el 
országos részvét m ellett a főváros által adományozott díszsírhelyen. 
S írját Istók János  szobrászművész által alkotott impozáns márvány
emlékkel jelölte meg később az ország tanítósága.

Lelkes munkája sikerét beszédesen bizonyítja a díszckiratoknak 
egész garmadája, különösen pedig a legfelsőbb kegy, amely királyi 
tanácsossággal tüntette ki Péterfy Sándort, ami az ő idejében csak 
kivételes érdemnek jutott osztályrészül. Kiváló megbecsülését mu
ta tja  az is, hogy nincs M agyarországnak valamirevaló tanítóegyesü
lete, amely tiszteletbeli tagjául meg nem választotta volna. Vas vár
megye tanítósága emléktáblát illesztett nemescsói szülőházára, A 
Győr szab. kir. városi és vármegyei ált. tanítóegyesület Péterfy Sán
dornak győri működése helyét szintén művészi márványtáblával je
lölte meg. A márványtábla, mely Horváth Adorján  győri szobrász
művész szép alkotása, a győri evang. új fiúiskola homlokzati falát 
díszíti. A táblát nagy ünnepség és díszközgyűlés keretében leplezte 
le a fentemlített egyesület. R ajta ez a felírás áll:

„Nem halt meg az, aki milliókra költi 
Dús élete kincsét, ámbár napja múl

Ebben az iskolában, a régi épületben tanított 1863— 1865-ig 
P é t e r f y  S á n d o r ,

a magyar közoktatásügy fáradhatatlan munkása, a lelkes emberbarát,
a „tanítók atyja".

E márványemléket állította a Győr szab. kir. városi és Győr vár
megyei Ált. Tanítóegyesület az 1932-ik évben.
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A budapesti Tanítók Házában „Péterfy-szobát“ rendeztek be 
emlékének ébrentartására. Az intézet nagyterme számára az Eötvös- 
alap olajban m egfesttette életnagyságú arcképét, az intézet udvará
ban pedig felállíttatta magas piedesztálon mellszobrát.

A tanítóságon kívül más alakulatok is megbecsülték emlékét. 
A főváros közmunkák tanácsa utcát nevezett el Péterfy Sándorról. 
Hasonlóképpen Győr szab. kir. város tanácsa is megörökítette nevét 
olykép, hogy Péterfy Sándor-útnak nevezte el azt az útvonalat, 
mely a m árványtábláját viselő új iskola előtt húzódik el.

Péterfy Sándor élete és pályája tele van hasznos tanulságokkal 
mindazok részére, akik megőrizték lelkűk érzékenységét a követésre 
méltó példaképek iránt. A nemescsói nádfedeles otthonból ú trakelt 
ifjú, a később országos hírnevet szerzett pedagógus, a K erepesi te 
m etőben domboruló sírhalomig, egy eszmények m egvalósításáért he- 
vülő élet időtlen időkön át, tündöklő példáját ragyogtatja felénk.

Az utódok azzal m utatják ki iránta való hódolatukat, ha köl
csönös tám ogató m unkáikkal viszik előbbre az Eötvös-alap ügyét, 
a tanítók összességének szent ügyét. Az Eötvös-alap 60 éves fenn
állásának évfordulóját pedig úgy ünnepeljük meg m éltóképen, ha 
vezérelvül hangoztatják ezt az ism ert altruista m ondást: ,,M ind
nyájan egyért — egy m indnyájáért!“ Ez volt a tanítók gondviselés- 
szerű atyjának is jelmondata!

Adja Isten, hogy a közel jövőben eljöjjön az az idő, amikor az 
egész magyar tanítóság együtt lesz az Eötvös-alapban! Ezzel állít 
a magyar tanítóság oltárt Péterfy Sándor emlékének.

Benedek Vince.

Számtantanítás a kezdő fokon.
írta : Kiszely Jánosné Mészáros Gizella ceglédi tanítónő.

Régi óhaja a tanítóságnak, hogy ne 6 éves korában adnák föl 
a gyerm eket iskolába, hanem 7 éves korában, amikor nem csak tes ti
leg, hanem szellemileg is fejlettebb és fogékonyabb az ism eretek b e 
fogadására. Saját növendékeimen, de különösen más iskolából' jött 
tanulókon szomorúan kellett megállapítanom, hogy legtájékozatla
nabbak a számtan körébe vágó ism ereteknél.

Ennek okát elsősorban a gyermekben, de sokszor a nem célra
vezető tanításban is kereshetjük.

Vizsgáljuk meg azért azokat a követendő eljárási módokat, m e
lyekkel könnyedén vihetjük előre növendékeinket a számország bi
rodalm ában, és nézzük meg azokat a káros és eredm énytelen k í
sérleteket, am elyekkel kockáztatjuk a tanítás sikerét.

A ma élő gyermekek nagyon sokat szenvednek a család nyo
morúsága miatt. Éheznek, fáznak, hiányosan tisztálkodnak, rendet
lenül járnak iskolába, és ilyen körülm ények között az agyuk is 
visszam arad a fejlődésben. Nem csodálkozhatunk tehát, ha a gyer
m ekek fáradtan, unottan ülnek a helyükön, és nem képesek a leg
kitűnőbb m ódszerrel tan íto tt anyagot sem befogadni. Jelen  esetben
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nem a tanítót, csak a mai szomorú körülm ényeinket okolhatjuk.
Sokszor azonban a tanító is hibás, ha nem tud kellő eredményt 

felmutatni. Nem készül tervszerűen az órára, kedvetlenül foglal
kozik ezzel a nehéz tárggyal, legföképen pedig, hogy nem tanít meg
felelő módszerrel, amely az eredm ényt és sikert biztosítaná.

M inden esztendőben m egtörtént eddig velem, hogy a II. osz
tályba más iskolából jött gyermek oly csekély szám tantudást mu
ta to tt fel, bár igen jó osztályzata volt, hogy kénytelen voltam vissza
tenni az I. osztályba. A szülő csodálkozva mondta gyermeke vé
delmére, hogy el tud az számolni 100-ig is, nemhogy 20-ig ne tudna. 
Az igaz, hogy szajkó módjára ezt megtanulta, de megmagyaráztam 
a szülőnek, hogy nem az a számtantudás, hanem a 20-as körben 
neki példákat kell megfejtenie, még pedig a négy alapművelettel.

J á r t  elém olyan növendék is, aki, mikor az életből vett pél
dákon akartam  számolni vele, elővette zsebéből a gyufásskatulyát 
és az abban ta rto tt babszemekből és gyufaszálakból akarta a k é r
déses szám okat kirakni és a feladványt megfejteni. Jó  lehet ez a 
módszer 1—2 magántanulónál, vagy 10— 15-ös létszámú osztálynál 
(ami napjainkban nincs), de képzeljünk el 50—60, vagy ennél több 
létszámú osztályt, azonnal megállapíthatjuk, hogy ezzel a m ódszer
rel eredm ényt nem érhetünk el. Lehetetlenség egyénenként ellen
őrizni a végrehajtott m űveletet, közben egymást meg is lökik, gurul 
a babszem, kukoricaszem, hullanak a gyufaszálak, nyomában árul- 
kodás*. sírás, az idő pedig múlik, és nem végeztünk semmit. (A psy- 
chológiailag egyedül helyes irány ma teljesen ellenkező u tat keres: 
egységes számkép k ialakítását s a sokféle szem léltetést mellőzi. — 
Szerk.) Ezeknél sokkal jobb az orosz számológép, a Boris Ferenc- 
féle nemzetiszín golyócskák, vagy ehhez hasonló újabb találmányok, 
de itt is, mint a babszem eknél és szálaknál, csak az ötös számkörig 
van eredm énye a szemléltetésnek. Azontúl feljebb már nem bírja 
m egkülönböztetni 6-ot, 7—8-at stb. egvmástól. Azt már ilyenkor 
egyenként kezdi számlálgatni, ami a legnagyobb veszedelem. A 
10-es számkörön felül megint jó hasznát vesszük a számológépnek, 
m ert a felváltást és beváltást jól lehet rajta szemléltetni, de akkor 
a tízes golyókat ezüstözzük be, hogy a 10 filléres színéhez hason
lítsanak. Azonban jól jegyezzük meg, hogv ne mindig a tanító, ha
nem főképen a tanulók húzgálják a golyókat egyenként és sorban 
kijőve a géphez.

A számológépeknél azonban sokkal jobb az ujjakat használni (!), 
pedig az ujjon való számolást sokan kárhoztatják, kicsinylőleg le 
nézik. Jegyezzük meg itt, hogy nem mind rossz az. ami régi, és nem 
mind jó, ami új. Régi, kipróbált, jeles pedagógusok igen szép ered
ményt tudtak elérni az ujjon való számolással. Ott nem egvforma 
a 6—7—8—9— 10, mint a számológépeknél, és ami a legfőbb, ez 
állandóan vele van, később is csak egy pillantást vet rá, és mind
járt kirajzolódik szeme előtt a kívánt számkép. A 6 úgy vésődik 
be neki, hogy 5 ujj és 1 hozzátéve, és így tovább, de mindegyik szám
kép más és más. Felnőtt em berek mondják, hogy még mindig se- 
fütsééül veszik gondolatban az ujjaikat a fejben való számolásnál. 
Találkoztam  osztályomban olyan sajnálatram éltó más iskolából jött
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gyermekkel, aki pl. 8 tojás meg 9 tojás példát semmiképen nem tudta 
kiszámítani, hanem kérte, hogy hadd számolja ki a táblán, úgy, aho
gyan ők szokták. M egengedtem neki s ekkor húzott nyolc vonást, 
mellé még kilenc vonást, és elölről kezdte összeszámlálni. M onda
nom sem kell, hogy a gyermek izgalmában soha sem tudta a helyes 
eredm ényt megmondani. Világos, hogy itt teljesen hiányoztak a 
számképek.

A számképek bevésése mindennél fontosabb az alsó fokon. Mi
helyt a tizes számkört átléptük, azonnal szükségessé válik az össze
adásnál és kivonásnál. Pl. 8 —j— 5, ezt akarjuk kiszámítani. A 8-hoz 
előbb csak 2-őt adunk (mert a 10-ig való kiegészítést már idáig ala
posan be kellett gyakorolni), most a gyerm eknek tisztán kell látnia, 
hogy az 5-ből m ár hiányzik a 2, ahhoz még 3-at kell hozzáadni. T e
hát nem számlálunk 8-tól fölfelé egyszerre 13-íg.

Nagyon előmozdítjuk a. szám képek megrögzítését, és a m unka
iskola következm ényeinek is eleget teszünk, ha kerestetünk  a gyer
m ek közvetlen környezetében, a lakóházban, iskolában, udvarban, 
a nagy term észetben jellegzetes, állandó szám képeket. Pl. keres
sünk olyat, amiből egy van. (Isten, nap, hold, a gvermek feje, orra, 
szája, nyelve, nyaka stb.) A 2-nél: páros szervek, m adarak lába, 
szárnya, harisnya, kesztyű, cipő, kocsi előtt két ló stb. A 3-nál: 
nemzeti zászló, csizmadiaszék lába stb. A 4-nél: asztal, szék, szek
rény, diván lába, emlősök lába, kocsi négy kereke, iskolaterem  négv 
sarka, képek, tábla, üvegtábla, táska, asztallap sarka. Az 5-nél: a 
kezünk, lábunk, kesztyű ujjai Stb., stb.

(Folytatása következik.)

Javaslatok, elgondolások a népiskola 
és a középiskola munkája közt fennálló 

nehézségek kiküszöbölésére.
ír ta  : Fülöp Zoltán közs. isk. tanító, Szom bathely.

(Folytatás.)
A régi tanítási rendszerben már az elemi iskola középső osztá

lyai és a középiskola tanítási módszerében találunk szoros kapcso
latot, a felső osztályok módszere pedig, mint többnyire közlő tan 
alak, majdnem teljesen megegyezett a középiskoláéval. Az elemi 
iskola tanítási módszere az utóbbi évtizedben óriási változáson ment 
át, m ert a közlés csaknem teljesen m ellőzést nyert s az egész vona
lon a szemléleten alapuló önmunkásság megnyilatkozása (kérdések
kel támogatva) lett az uralkodó irány. A középiskolában az utóbbi 
50 év alatt sem történik ezzel szemben jelentősebb módszerbeli 
változás.

Ism eretes az elemiiskolai módszerbeli változás főelőnye: a gon
dolkozás! készség növekedésében, a cselekvő érzékeltetés folytán 
a gyermek ítélő-, látóképességének stb. fejlődésében. Ezzel szem
ben elveszett a középiskolák szempontjából az az előny, ami fenn-



284

állott a régi tanítási rendszernél, amely a gyerm eket a középisko
lára jobban előkészítette.

A veszteség elismerése m ellett előtérbe lép az elemi iskola ön- 
célúsága: a nép nevelése és az általános műveltség elemeinek meg
adása.

A közeledés módozatai közt célravezetőnek látom a középis
kola I. osztályaiból, kivéve a hum anista gimnáziumot, a nyelvek el
törlését. A nyert óraszám felhasználható lenne a magyar nyelvtan 
és számtan behatóbb tanítására.

Alkalmazni kellene különösen a középiskolák I. osztályaiban a 
mai teljesen közlő tanalak helyett a kérdve-kifejtő alakot. így köny- 
nyebb lenne az átlépés. A népes osztályok több foglalkoztatásban 
részesülnének s a figyelem és fegyelem alaposabb lenne. Csökken
tendő lenne a középiskolák I. o.-ban a könyvből való tanulás is.

Az em lékezőtehetség fejlesztése végett — a középiskolák ér
dekeit tekintve — az elemi iskola IV. osztályában kívánatos a men
nél több költem ény megtanulása, hogy így a könyvnélküli tanulást a 
gyerm ekek megkedveljék. így szókincsük is bővül.

A gyermek kifejezési készségének fejlesztése végett kívánatos 
a mennél fokozottabb m értékben elvégzendő olvasm ánytárgyalás. 
Kívánatos az olvasmányok egyszerű, vezérgondolatok szerinti ta r 
talom leírása.

A két iskolafaj közötti távolságot csökkenti a m értani ism ere
teknek az elemi iskola IV. osztályába tö rtén t bevitele s hazánk föld
rajzának tájegységenként történő tárgyalása.

Sok a panasz a gyermekek fegyelmezetlenségére, szabad meg
nyilatkozására a középiskola I. osztályába lépők között. E ferde- 
ségre az új irányzat helytelen alkalm azása vezet. A helyes alkal
m azást a gyermek aktiv részvételének a tanításban való biztosítá
sával abban látom, hogy a kérdezések alkalmával a növendékeket 
ujjfeltartásos jelentkezésre hívja fel: erre szoktatja és neveli őket. 
A tárgyalás végén kérdezze meg, hogy nincsen-e valakinek valami 
kérdeznívalója. Figyelmeztetni kell majd a középiskolába lépőket 
arra, hogy ott e szokás ellen vétőket megbüntetik.

Minden magyar iskolatípus közös tanítási célja: a valláserkölcsi 
jellem fejlesztése. E közös célkitűzés m ellett a városi és tanyai, fa
lusi iskolák IV. o.-nak két különlegesebb célkitűzését tartom  kívá
natosnak. A vidéki elemi iskolák IV. osztályában a végcél a min
dennapi életbe vivő híd lerakása, a városiakéban pedig alaplerakás, 
előkészítés a továbbépítéshez. Előnyös helyzetük van itt az elemi 
iskolákkal összekötött középiskoláknak. Kívánatos a helyi viszo
nyokhoz alkalmazkodó, gyakorlati tapasztalatokra épített tanm enet 
készítése. Ahol nagy százalékban kerülnek a IV. o.-ból középisko
lába a tanulók, o tt némi előkészítő irányú oktatásban is részesíten- 
dök a növendékek. Fontos ilyen helyen pl. a földrajznak rajzoltatva 
tanítása, m ert erre a középiskolában nagy szükség van.

A tanárság az elemi iskolák gyakorlatias tanításába és nevelé
sébe való bekapcsolódásával az egymáshoz való közeledést nagvon 
előmozdíthatja. Jó  segédeszköz ezirányú tanulmányozáshoz Kiss 
József: ,,Új nevelő“ című munkája.
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Kívánatos volna, ha mindkét iskolatípus részéről megismernék 
az oktatók egymás tantervét. A kapcsolat és átm enet m egterem tése 
érdekében a tanárok és tanítók év elején a tanm enetek készítésé
vel párhuzam ban tegyék meg a szükséges tantervi összehasonlítá
sokat. Célravezető közös pedagógiai szemináriumok ta rtása  is. Nem
zetnevelési szempontból igen nagy szükség volna arra, hogy a k é t 
tábor a közös cél és a nevelési érdek szempontjából minél előbb kö
zeledjék egymáshoz.

M egtérítendő volna a közös szemináriumokra való utazás és az 
azokon való részvétel költsége. Veszprém vármegyében m ár volt 
ilyen közös értekezlet. Érdekes és tanulságos kim utatást és meg
állapításokat tudnának a közép- és középfokú iskola tanárai készí
teni I. o. tanulóikról, ha elsősorban kim utatnák, hogy a) hány, b) mi
lyen jellegű iskolákból és c) minő előképzettséggel vettek  fel ta 
nulókat s végül az illetők a félévi osztályozásoknál milyen ered
ményt értek  el. A pedagógiai szemináriumokon hozott határozato 
kat a Vkm, gyűjtéssé össze. Tűzzön ki e kérdéseket tárgyaló s ja
vaslatokat adó pályatételt.

Amíg ez m egtörténik, mindkét oldalról igaz megértés, a hibák 
beism erése és a kölcsönös belátás feltűnő eredm ényeket hozhat. 
Egyesült erővel kell dolgoznunk! Félre kell tennünk a bennünket 
régóta sújtó átkos magyar közönyt. Széchenyi mondja: ,,Valamely 
nem zetnek a maga védelm ében naggyá és halhatatlanná té telére  a 
legnagyobbrészt nevelése a feltétel. Aki a haza m egm aradását és 
szabadságát óhajtja, annak arra  kell törekednie, hogy az ifjúság ne
velése tökéletes legyen."

Evangélikus öntudatra való nevelés.
Tanítóegyesületi közgyűlésen előadta : Droppa Ilona.

(Folytatás.)
Nem veszek magamnak annyi jogot, hogy több gyakorlattal ren 

delkező kartá rsak  előtt felsorolgassam, egyes tantárgyaknál mit kell 
és mit lehet csinálni, de mégis kiragadok néhány példát. Karácsony 
előtt vagyunk. Minden tantárgy ezen tém a köré csoportosul. Nem 
elég, ha el tudjuk mondani hibátlanul Jézus születését, nem elég, 
várni a Jézuskát s ezért jónak lenni, esetleg ajándékot készíteni a 
hozzátartozóknak. Hívjuk fel a gyermek figyelmét arra  is, mit je
len te tt a világnak Jézus születése! Mivé lettünk volna e nélkül?! 
Micsoda m érhetetlen hálával tartozunk mi a M indenhatónak azért 
a szeretetért, mellyel az ő egyetlen fiát a gonosz em berek közé el- 
küldötte. Em lékeztessük a gyerm eket az elmúlt karácsonyra, ami
kor megörült az ajándéknak s képzeltessük el vele, m ekkora le
h e te tt a pásztorok öröme, m ikor m eghallották az égi szózatot: , Ma 
született a M egváltó!“ A pásztorok siettek  felkeresni a M egváltót, 
hogy leborulva imádják őt s dícsőitsék a mennyei A tyát. Figyel
m eztessük őket rá, hogy nekünk is első dolgunk legyen elmenni
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az Úr házába s megköszönni az ő ajándékát s igyekezzünk arra 
m éltónak is bizonyulni. Vagyunk-e olyanok, mint az első keresztyé
nek voltak? Milyen legyen a mi karácsonyi ünneplésünk, hogy meg
lássák rajtunk, miszerint mi az ő evangéliumának követői, evangé
likusok vagyunk? Elképzelünk, szinte eljátszunk velük egy k ará
csonyestét, igaz keresztyénit, ahol délután ötkor az egész család a 
tem plomba vonul. U tána megjön a Jézuska a csillogó karácsony
fával s az első szó, mely elhagyja ala tta  ajkunkat: Krisztus U runk
nak áldott születésén. M ár ekkor o tt van kinyitva a Biblia, mely
ből az egyik családtag elolvassa Lukács evangéliumának megfelelő 
részét, utána imádkozunk, újabb ének s csak ha eleget tettünk lelki 
kötelességünknek, jöhet az est másik része: mit is hozott a Jézuska? 
Ünnep után számonkérjük, hogy és mint volt, ki mit énekelt, mit 
im ádkozott, olvasták-e a Szentírást? Ez is egy mozzanat, amikor 
az iskola belenyúl a család életébe s a gyermeken keresztül igyek
szik az Úr Jézust házuk gyakori vendégévé és lakójává tenni. E k
kor találkozik a kis iskolásgyermek a Bibliával először s mily bol
dog büszkeséggel olvassák belőle Jézus születését. Ha ügyesen irá 
nyítjuk őket, ettől kezdve állandóan keresgélnek benne s micsoda 
örömmel újságolják, ha ismerős tö rténe te t találnak. Ez évben is 
volt olyan első osztályosom, aki minden újszövetségi tö rténet után 
m egkérdezte: ez is megvan a Bibliában? Következő órán beszá
molt róla, hogy otthon anyukámmal m egkerestettem  s el is olvastuk, 
éppen úgy volt benne. A Bibliában való lapozgatásból a felső osz
tályokban naponkénti rendes bibliaolvasás lesz, amelynek a reggeli 
tanítás előtt épp úgy nem szabad hiányoznia egyetlen evangélikus 
iskolából, mint az egyházi éneknek. így lassan nélkülözhetetlen ol
vasm ányává válik s életének zsinórm értékévé téve, őt magát jó 
evangélikussá neveltük.

De lássunk mást is! Van egy beszédértelem gyakorlati tétel, mely 
az egymáson való segítésről szól. Van ehhez egy kedves mese a 
piros és gazdag, a sápadt és szegény fiúról. Letárgyalva nagyon te t
szett a gyerekeknek. Fölhoztunk a mi ismerőseink köréből is pél
dát s lassan rá tértünk  arra, aki mindenkin segít, akinek az ajtaján 
soha senki nem kopogott hiába. Rögtön rájöttek s lassan érlelődni 
kezdett bennük a cselekvési vágy, tenni valamit, m ert hisz’ azt 
mondta Jézus: aki csak eggyel is jót 'tesz az én szegényeim közül, 
annvi, mintha velem tenné. Pár nap múlva észrevettem , hogy az 
egyik gazda kislánya, akiről tudtam, hogy nem szereti a tejet, na
ponként tejet hoz tízóraira. Érdekelt, mit csinál vele, megfigyeltem. 
Egy kevesett ivott belőle s azután szaladt, m egkereste egy földhöz
ragadt, szegény osztálytársát s a m arkába' nyomta: idd meg. S a 
kis Jani gyerek úgy szívta magába a tejet, mint a szivacs, nekem 
pedig megvolt a példám az igazi evangélikus gyermekre, aki meg is 
cselekszi azt, amit Jézus evangéliuma tőle megkíván. — Kaptunk 
így más példát is. Számtalan mozzanata van az életnek, aminek a 
tanításba vitelével m eghittebbé, barátságosabbá tehetjük az iskola 
hangulatát s bizalmasabbá a viszonyt tanító és tanítvány között. 
M ert jegyezzük meg magunknak, ahhoz, hogy tanítványaink s többi 
egyházhívünk lelki életére befolyással lehessünk és abba beleszól-
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hassunk, bírnunk kell bizalmukat. Ez ritkán nyíló virág, melynek 
talaja a jóindulatú, megértő és segítő felebaráti szeretet, A  gyermek 
rögtön megérzi, ki közeledik hozzá hivatalból s ki érzéssel s azzal 
boldogan közli élete minden m ozzanatát, megm utatva új ruhadarab
jait, aminek örül, de elmondja azt is, ami fáj.

Épp, mikor e sorokat írtam, kopogtatott szobám ajtaján egy volt 
tanítványom, aki most végezte az első polgárit. Kis csomagjából k i
rak ta  a tanév összes kézim unkáját, a bizonyítványát, a jutalom 
könyvet s elmondta, hogy ma kap ták  ki az iskolában, anyuka már 
megnézte, most elhozta megmutatni nekem is, hogy végezte el az 
első évet. Ki sem tudom mondani, milyen jól esett látni bizalommal 
rám néző szemét, ahogy figyelte: mit szólok, megleszek-e vele elé
gedve? — Merem hinni, hogy bármily nagy kérdés elé állítja az 
élet ezt a leányt, nem kell majd öt berendelni, hogy beszélhessek 
vele, idetalál magától is, akár tanácsra, akár m egnyugtatásra lesz 
szüksége.

Nem elég azonban azt hinni, hogy az iskolával már kimerül a 
tanítói tevékenység. Kínt vár a másik rész: foglalkozni a néppel. 
Felsír az em ber lelke, mikor látja, hogy egyik-másik egyházi tiszt
viselő szemében a nép csak fizető alany. Ne tartsuk  m éltóságunkon 
alúli cselekedetnek, hogy m eglátogassuk őt otthonában, hogy érdek
lődjünk ügyes-bajos dolgai iránt! így könnyebben irányíthatjuk majd 
lelkivilágát s nevelhetjük egyházunk öntudatos tagjává.

Lássuk meg az ifjúságot is! Nézzünk csak szét sok faluban, hogy 
lézeng a hosszú téli estéken a fiatalság a kocsmától a fonóig és visz- 
sza. Pedig van, aki szívesen töltené mással az idejét. Eszembe jut egy 
téli este, amikor az egyik falusi fiú azzal kopogtatott be hozzám, 
hogy ha ráérek, sakkozzak vele egy kicsit, mert ö nagyon szeretné 
valami szép dologgal eltölteni az estét. T udja tehát a K. I, E,, miért 
harsogja: Ne hagyjátok szétzülleni az ifjúságot, fogjátok össze, 
mentsétek meg, hisz vele áll vagy bukik egyházunk jövője! S mégis 
mit látunk? Egypár Krisztusnak élő ember megtesz minden tőle te l
hetőt, de sok-sok falu fiatalsága bolvong vezető nélkül a lelki élet 
homályában. Nincs gazdakör, nincs ifjúsági egyesület, nincs vallásos 
est, nincs böjti összejövetel. — de van az intelligenciának nagyszerű 
tarokk- és kaláberpartija, a nép fiai pedig az ablakok alatt s istállók
ban, fonókban botránkoztatják a jóízlést. És aztán csodálkoznak 
ra jta , ha valaki eltéved s nem oda érkezik meg, ahová a menetjegye 
szól? Vagy rossz néven veszik tőle, ha berendelve magukhoz — mikor 
m ár baj van — nem hallgat az egyház vezetőjére, hanem megy 
tovább a maga útján? Elát hogy hallgasson valakire, akivel egész év
ben csak köszöntő érintkezésben volt?!

Nem szeretnék félreértésre alkalm at adni, azért leszögezem, 
nincs szándékomban megjegyzéseimmel személyeket vagy egyháza
kat bántani, de fáj látni azt a közönyt, ami néhol él. Van egy kedves 
kis vers, ami oly szépen fejezi ki, milyennek képzelem én a jó evan
gélikus embert: ,,Valaki lám pát gyújtogat. Végig megy a sötét falun 
és az mindig világosabb . . . Van lángod? Vidd tovább! Uram, gyújtsd 
fel az én szívem. Lobogjon, égjen szüntelen és el ne oltsa semmi
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sem. Adj lángot, hadd vigyem! Hadd vigyem én is szerteszét gyújtani 
új szövétneket, hogy szétoszoljon a sötét. Adj lángot, hadd vigyem! 
— Legyen egyre világosabb, találjon mindenki haza! Te vagy az, aki 
lángot ad: Uram, itt a szívem!“ — Ahol ilyen érzéssel végzik a ta 
nítók munkájukat mind iskolában, mind azon kívül híveik között, ott 
meglesz az egymás iránti bizalom s meglesz az öntudat is, m ert érezni 
és tudni fogja minden lélek: azért vagyok evangélikus, m ert vallásom 
egyedüli alapja az Úr Jézus evangélioma. , Semmi más, de ennek 
szent előttem minden szava. Ez lesz naponkénti olvasmánya, ez a 
forrás, amelyhez felfrissülni tér, ha munkája közben eltikkad, ez az 
erő, mely az élet útján minden akadályt elgördít utunkból, ez a leg
drágább kincs, amit akkor is meg kell mentenünk lelkünk számára, 
ha minden más elveszett.

Akadhat kedves hallgatóim között olyan, aki megjegyzi önma
gában: beszélni könnyű, de cselekedni nehéz. Erre én azt felelem, 
nemcsak cselekedni nehéz, hanem hallgatni is, mert nehéz igazán 
meghallgatni magasabb üzeneteket m ert azok vétele után át kellene 
alakulnunk egyes helyekről máskép kellene elmenni, mint ahogy be
jöttünk; el kellene indulni a keskeny úton, melyen annyi küzdelem, 
lemondás, szenvedés és m egpróbáltatás várja az embert. . . De ne 
riadjunk meg tőle . . . nézzünk csak egy búzaszemet, nem az az igazán 
értékes, amit üvegszekrényben őriznek, hanem az, amelyik a földben 
elrothad , , .

Fogjuk meg egymás kezét megértéssel s nem rosszindulatú meg- 
szólásokkal keserítve egymás életét s gyengítve munkaerejét, hanem 
felebaráti szeretettel támogatva egymást, vigyük tovább az Úr Jézus
tól kapott isteni szikrát, hogy szétosizoljon a sötét, legyen egyre vilá
gosabb s találjon mielőbb mindenki h a z a . . .  Hogyha majd az örök 
bíró hív számadásra, megkaphassuk tőle a bebocsátást: Derék, hív 
szolgám voltál, kévésén voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te 
Uradnak örömébe!

Könyvismertetés.
Vándorfürt. M i s s u r a y - K r ú g  L a j o s  újabb költeményei. 

Sopron, Röttig-Rom walter Nyomda Bérlői kiadása, 1935. Ára: 2 P. 
Rakssányi M ária leánygimn. tanárnő, neves esztétikusunk, azt 
mondja: ,,M issuray-Krúg Lajos kö ltészete“ c. felolvasásában Missu
ray-Krúg Lajos költészetéről: ,,Keménytörzsű, erőskező fa, mely 
a magyar szerencsétlenség és bánat sziklás talaján fakadva, hozta 
meg hol lángoló, hol tragikus borulatú virágait. Ma virágosán és 
lombosán áll s vár sokatigérően az ősz gyümölcsadó, term ésosztó 
szüretére.“ M issuray-Krúg költészetéről egy újabb kötet tesz tanú
ságot; egy újabb könyv jelent meg a könyvpiacon, melyben Missuray- 
Krúg legfrissebb, legújabb költem ényeit kötötte csokorba. Nem is
m eretlen név a szerző neve olvasóink előtt sem, hiszen az „Evan
gélikus N épiskola“ is hozta már néhány versét; e sorok írója pedig 
a szerző két kö te té t (Tüzek a végeken, Vérszerződés) beszélte meg
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e lap hasábjain. Aki kezébe veszi M issuray-Krúg e legújabb vers
kötetét, a mély, meglepő, csodálatos m eglátások egész tárházát fogja 
benne felfedezni; a szebbnél-szebb gondolatokat, amelyek közül 
nem tudjuk, m elyikre illesszük ,,a legszebb gondolat“ jelzőjét. Nem 
tudunk válogatni köztük, dacára, hogy nem tudunk velük betelni. 
A sok költői szépség igazi költővé avatja a szerzőt, akiről m ár el
mondhatjuk: teljesen kiforrott; olyan, aki m egtalálta önmagát s ak i
nek sikerült Énjét teljesen kifejeznie. Költői Énjének minden nemes 
oldala megvalósult; mi pedig elcsodálkozunk azon, hogyan lehete tt 
mindezt úgy meglátnia, ahogyan ő meglátta. A fiatal poétának fé
nyes jövőt jósolunk, ha tovahalad ebben az irányban. A képei való
ban találók, érezzük, hogy mi is ilyeneknek sejtettük. A zért te tsze 
nek nekünk, gyönyörködünk bennük. Az esztétikai élvezet lényege 
ez: a költő érzéseit utánaérezzük, de a m egalkotást m ár nem tudjuk 
végrehajtani, A megértő olvasóban öntudatlanul van benne az, ami
nek a költő kifejezést tud adni. A költő oly érzelm eket ébreszt, 
amelyek ott szunnyadoznak Énünkben s gyönyörködünk, midőn va
lamely művészi alkotásban azokat felfedezzük. A találó képek so
kasága nagy értékké avatja a fenti kis kö tetet. Irálya tömör s gyak
ran néhány sorban pom pásan fest, amint a „Vérszerződés“ c. vers
kötetében is m egállapítottuk. E kis kö tet kétségkívül a legújabban 
megjelent verskötetek  között egyike a legkiválóbbaknak. A  k ö te
te t Mühl Gusztáv tehetséges festőművész kitűnő, eredeti linóm et
szetei díszítik. Nagyon szép m ár az első vers: „Mit mondhat a N ap
nak “, benne van a magyarság egész tö rténeti tragédiája:

„Nyugat véradóján 
Dacos em bergátak 
Simultak itt rögbe 
N évtelen-örökre . . .
S a végtelen rónán 
Se hant, se domb, se fa,
— Horizont?! — Katafalk!
Szent aranykoporsó . . .!
— Kemény szoborember,
Mit mondhat a N apnak?!“

R itka szép vers: „Egy m arok friss sarjú illa ta“, továbbá: „Három 
szín“ vér-piros; verejték-zöld. „Könny! Vér és verejték  közt csen
des fehér folyó. — Idők távlatában: három szín . .. Lobogó!“

A „Fészket rako tt szívemben a csönd“ c. verset Lám Frigyes, 
a tehetséges ném et költő és magyar .tanár ném etre is lefordította. 
Szép sorok: „Levágott tönkök csonkjai m erednek mint vesztes csa
ták  üszkös s e b e i. . . Büszke erdő nem néz már a völgybe“ (Ott fenn 
az erdőt letarolták). A  „C serép“ c. vers cseréphez hasonlítja az 
emberi lelket. íme továbbá egyik költem ényéből e sorok:

„Ma szembejött velem az Ember.

Talán az árnyékem ber?!
Örökös útitársa,
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Kit az Élet tipor le mellé 
Az út porába.“

Citáljuk a „Vallások sínpárjából“ :
„Ott, hol múlt és jövő egybefolynak,
Ott, hol vallások hitté finomulnak,
Melyik sín fontosabb?!
Melyik viszi előbb a szellemvonatot 
Az Isten ö lébe?“

„Hull a szirom nyom ástalan hóként“. Le kellene írni az egé
szet, hogy szépségeiben gyönyörködhessünk:

„M ár a pitypang aranyszőke kontya 
Fehérselyem  bóbitába hajlik . . .

Lobot vet a nyár kis vagyonkája?!
Szállong, röpül szirompörnye rája.
. . . M ár a pitypang aranyszőke kontya 
Fehérselyem  bóbitába hajlik.
Valaki egyszer, tavaszbainduláskor,
Teleszórta lelkem színes vadvirággal,
Egy jó összmarokkal elvinnék magammal!
. . . Hull a szirom,
Virágszirom, nyom ástalan hóként.“

A „Vágy“ a költő szerint a lelkek dinamitja. Szép a „Futó
hom ok“ c. verse:

„Kerüld, Vezér, a cselszövőket,

Öncélú néped, imádott véred 
Célegyenes útján: dacos A karat, —
Te légy a régvárt megkötő erő;
M agyar akácfa hom oktalajon!“

A „Lélekgránitok“, „Csontok között gerinc“ a szent gránitjel
lemek közé tartozik a szerző édesapja, az Orsz. Evang. Tanítóegye
sület érdemdús, általánosan tisztelt volt elnöke: id. Krug Lajos, 
nyug. igazgató. Megindító s nagy költői szépségű „Tudom, a lámpa 
ég“ c., a szerző édesanyjáról szóló verse:

„Ha darvadozásból hazaóvakodtam ,
Nem korholt, nem szidott. Egy szava se bántott,
De virrasztóit mindig. Úgy várt a fiára,
És ha hazaértem : kialudt a lámpa,

Tudom, e lámpa ég! Szent szeretet: lángja.
M ellette virrasztgat most a mennyországba!

Az anyaszeretet sohasem halhat meg s a síron túl is él. Hasonlóan 
em elkedett vers: „Gyászodban üzenem . . .“, barátjának felesége ha
lálakor. A „Lorchen“ egy élettragédia néhány sorban. Kedves a 
pipacsról írt költeménye. A pipacs „a rög izzó piros ajka“, „vér- 
csepp a búzatábla szélén“. Nagyon hangulatos és művészien szép 
a soproni „E rzsébetkertrő l“ írt verse, az „E rzsébetkertrő l“, amely
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„Kis ország homlokán nagyfényü diádéin!“ A „Halkan bezárult az 
ajtó“ c. versében az anya találkozik a meghalt gyermekével álom
ban. Kitünően jellemző a „P araszt“ c. verse. Nem feledkezhetünk 
meg az „Igazgyöngy“ és „K rizantém “ c. két értékes alkotásáról; 
továbbá az „Istenhegy lábánál“ és az „Életmesék fehér kendője“ c. 
verseiről. Micsoda szép kép ez:

„Tavaszüzenetnek táncos topánkája 
Ott lüktet m ár a fehér takarón!
A nagy palettán  színek dús skálája 
Elfordított arccal még a rögbe néz le,
De színálmok bizarr bújasága 
Ott bujkál m ár a hó a la tt.“

Legértékesebb verseinek egyike a „T ükör“ és „Kőfejtők“, De 
nem folytatom tovább, m ert mindegyiket citálni kellene. Nagy mű
vészettel vannak megírva; csak élvezni és gyönyörködni lehet ben
nük. A kötet kiállítása is nagyon finom és elegáns.

Tállyai István.

Egyesületi élet.
A Tolna-Baranya-Somogyi Ág. H, Ev. Tanítóegyesület 1935. 

évi rendes közgyűlését július 10-én ta rto tta  Bonyhádon. Grieszhaber 
E. Henrik elnöki megnyitójában a többek között ezeket m ondta: 
„ . . . a mai válságos helyzetnek a kulcsa a tanító kezében van, m ert 
hivatásánál és munkájánál ,fogva ő a nem zet legterm észetesebb 
vezére . . — Elnököt a közgyűlés lelkesen ünnepelte, minthogy a
Tanítók Országos Szövetsége alelnökké, a Dunántúli Ev. Egyházk. 
Tanítóegyesület elnökévé választotta. Foglalkozott a közgyűlés a 
most már mind szem érm etlenebbé vált pángerm án agitációval is. A 
közgyűlés e mozgalom, egyik exponensét, Zímmermann Vilmos ka- 
laznói osztálytanítót egyhangú felháborodással kiközösítette az ev. 
tanítóság közösségéből. A m egejtett tisztújítás során nagyjából a 
régi tisztikar lett egyhangúlag megválasztva. — Értékes szakelő
adásokat ta rto ttak : M esterházy János, Halmay Olivér és Kinkel 
György.

*
Az Arad-Békési Egyhm. Tanítóegyesület szept. hó 2-án B ékés

csabán ta rto tta  közgyűlését. Itt Karsai István elnök megnyitójában 
az anyagias világszemlélettel szemben hangoztatta a keresztyén e r
kölcs, az igazság uralm ának jogosságát s a nemzeti eszme d iadalá
nak óhajtását. Jelentésében foglalkozott az egyesületi életből nyug
díjba távozó, illetve kihalt kartársakkal, m éltatva egyéniségüket.

A Pestmegyei Felsőegyházmegyei Tanítóegyesület szept. 2-án 
Gödöllőn ta rto tta  közgyűlését. Istentisztelet és úrvacsora u tán  vitéz 
Szügyi Károly ró tta  le a kegyelet adóját kartársai nevében a hősök 
emlékművénél. Róth Kálmán elnöki megnyitójában a hit, remény
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és szeretet mindent pótló, átütő ereje vonult végig. Pozsonyi Ká
roly dr. jegyző rövid évi jelentése után időszerű kérdéseket tárgyalt 
előadásában, amelyek során a közgyűlés bőséges hozzászólás után 
a következőket határozta el: 1. . . . határozata it ezentúl nemcsak az 
egyházmegyei közgyűléshez, hanem indítványként a bányakerületi 
tanítóegyesülethez is felterjeszti. Cél, az országos viszonylatban 
fontos kérdések minél rövidebb úton kerüljenek az illetékes fóru
mok elé. 2. a) . . .  mély tisztelettel kéri az egyetemes közgyűlést, 
m éltóztassék az egyházi tan terv  hit- és erkölcstani részének reví
zióját elrendelni olyan értelem ben, hogy az ótestam entom beli tö rté 
netek közül csak a feltétlenül m egism ertetendő részek tan íttassa
nak a gyermekek által könnyen érthető formában és vonatkozásban. 
Cél, az erkölcsi szempontból félreértésre, a szülők és környezet ré 
széről gúnyos, hitromboló beállításra alkalm at adó merőben tö rté 
neti vonatkozású részek kicseréltessenek. 2. b) . . . mély tisztelettel 
kéri a nt. lelkészi kart a h itoktatásnak a továbbképző iskolákban 
való elvállalására. 3. . . . mély tisztelettel kéri az országos ev. ta 
nítóegyesület elnökségét, hogy a ref. és róm. k. testvéregyesületek
kel karöltve illetékes helyen sürgessék az 0 . T. B. A. kedvezm ényé
nek a felekezeti tanítókra való kiterjesztését. — Kosa Pál lelkész 
előadásában a tanító-lelkész konferenciák szükségességét vázolta a 
belmissziói együttm űködés szempontjából.

*
A Budapesti Egyházmegyei Tanítói Kör szept. hó 5-én Buda

pesten ta rto tta  közgyűlését, amelyen Siki Béla budai igazgató el
nökölt. Várkonyi Endre és Dex Ferenc előadást tarto tt.

❖
Meghívó. A Dunántúli Ág. Hitv. Ev. Egyházkerületi Tanító- 

egyesület f. évi október hó 10-én, délelőtt 8 órai kezdettel Celldö- 
mölkön az új iskolában tartja rendes évi közgyűlését, melyre az 
egyesület összes tagjait és a tanügy iránt érdeklődőket ezennel 
tisztelettel meghívom. Tárgysorozat: 1. Az egyházkerületi Lelkész
egyesület és egyházkerületi Tanítóegyesület közös áhítata az ev. 
templomban. 2, Elnöki megnyitó. 3. Ä kegyelet adójának lerovása. 
4. Üdvözlések. 5. Elnöki jelentés. 6. Főtitkári jelentés. 7. Egy al- 
elnök választása. 8. ,,A faluismeret és a tanító . . .“ Előadó: Ro- 
zsonday Károly, soproni ev. tanítóképző-intézeti tanár. 9. „Meg
emlékezés Bachról . . .“ Előadó: Kertai János, kőszegi igazgató
tanító. 10. ,,Az írás és rajzmozdulatkészség fejlesztése a népiskolá
ban . . .“ Előadó: Ludván Sándor, celldömölki igazgató-tanító.
11. Pénztári jelentés. 12. Esetleges indítványok. 13. A közgyűlés 
berekesztése. 14, Himnusz. ( J e g y z e t :  Szállást igénylők azonnal 
forduljanak Ludván Sándor celldömölki igazgató címére, annak meg
jelölésével, szállóban, avagy magánháznál kívánnak-e elhelyezést. 
Kedvezményes máv. jegyekért pedig arcképes igazolvány hiányában 
az illetők azonnal a püspöki hivatalhoz forduljanak. Közgyűlés előtti 
napon délután 6 órakor rövid választmányi ülést tartunk  az ev. nép
iskola egyik tanterm ében, melyre tisztelettel meghívom egyesüle
tünk, valamint az egyházmegyei tanítóegyesületek tisztikarát.) — 
Grieszhaber Endre Henrik igazgató, elnök.
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KÁNTORI ROVAT
%

J
Rovatvezető: H a m a r  G y u l a  soproni ev. tanítóképző im, igazgató.

Evangélikus egyházzenei problémák, 
irta: Kapi-Králik Jenő.

Használjuk ki azért a zeneművészeti főiskola protestáns 
egyházzenei, orgona-, a zeneszerzéssel összekötött karnagyképző 
tanszakait s pár év múlva jelentkezni fog a hatás.

A másik eszköz e célok érdekében s éppen ez hozza e sorokat 
e helyre, a megfelelő egyházzenei sajtó. Nekünk, evangélikusoknak 
tudományos színvonalon szerkesztett, komoly egyházzenei szakla
punk még mindezideig nincs. Egyházi zenészeinket m agában fog
laló egyesület hiányzik még, bár az utolsó években nagy erőfeszí
téssel lendült fel a hazai evangélikus zenekultúra s törekszik elérni 
azt a helyet, amit az ősi evangélikus zenekultúra tőlünk, magya
roktól is követel.

Éppen ezért örömmel és hálával kell gondolnunk az Evangé
likus Népiskolára, hogy eme fontos kérdéseknek helyt adva, ezen 
Kántori Rovat m egindulhatott. Egyházzenei problém áink több k é r
désben közösek a reform átus egyház törekvéseivel. Mégis nekünk, 
evangélikusoknak —- kapcsolatban az új liturgikus törekvésekkel — 
a következőkben kellene egyházi zenénk helyes irányú fejlődését 
biztosítani, ami egyben ez új egyházzenei sajtóterm ékünk evangé
likus célkitűzéseit is magában foglalja.

1. Evangélikus orgonásaink megfelelő orgonaművekkel való se
gítése, N yilvántartani a régi evangélikus korálelőjáték-irodalom  re 
m ekeit; azokat ism ertetni nehézség, kiadó, ár szerint; tájékoztatás 
a helyes felhasználásuk módjáról. Egyházi ünnepekre megfelelő 
művek ajánlása.

2. Evangélikus orgonásainkat egy egyesületbe tömöríteni, mely 
igyekezne az orgonások minden érdekét előmozdítani, védeni,

3. G yakorlati ism eretek szerzése s fejlesztése céljából nyári pár 
hetes ingyenes, vagy nagyon olcsó tanfolyamok rendezése. Főbb 
tém ái lehetnének: orgona- és harmóniumjáték; éneklés; k a rb e ta 
nítás; karnevelés; a vezénylés problémái stb.

4. M egállapítása azoknak a dallamoknak, melyek a ritm ikus 
éneklésnél a mai formától eltérnek. A  legtöbb ritmikus korái alig 
tér el a mai formától. A kis eltérések fokozatos bevezetése. A  ne
hezebb korálok bevezetésének gondos előkészítése énekkarok, is
kolák, gyülekezeti énekórák által.

5. A nálunk ismeretlen Luther-énekek, azok hiteles dalla
mainak, jó fordításának a sürgős alkalmazása, terjesztése, felhasz
nálása. Az ism eretlen magyar korálok terjesztése, az azokat feldol
gozó orgonaművek s énekkari művek kiadása, terjesztése.

6. Egyházi s iskolai énekkaraink értékes, könnyű s olcsó anyag-



gal való ellátása. G yerm ekkarok számára két- és háromszólamú, 
régi m esterek könnyű művei. V egyeskarok számára ugyancsak ér
tékes, evangélikus kórusok közlése, ajánlása.

7. Fővárosi és vidéki egyházzenei eseményekről állandó tudó
sítás és kritikai ism ertetés. M egjelent evangélikus egyházi zenemű
vekről ism ertetés, munkaprogrammok, egyházzenei műsorok, egyes 
ünnepeket előkészítő zenei előadások stb.

8. Végül egyházi közvélem ényünknek minden zenei kérdésben 
való szakszerű s helyes tájékoztatása. Egyházi zenénket pártoló kö
telességek felszínen tartása: énekkarok m unkájában való részvétel, 
hangszerjátszók kis zenekarba való tömörülése, házi zene műve
lése, Bach-muzsikát pártoló s lehetővé tevő egyesület alapítása.

Mi evangélikusok nagyon gazdag zenei örökséggel rendelke
zünk. Lelkiism eretbeli kötelességünk ezzel ügy sáfárkodni, hogy 
egyházi megújhodásunk is erőt m erítsen belőle.

Budapest,

Séta a hazai orgonagyárakban.
írta: S z a b ó  G yu la .

Az orgona drága hangszer. Minden időben nagy anyagi gondot 
okozott egyházainknak a legkisebb orgona m egépíttetése is. De a 
szükséges pénz mégis csak összegyűlt valam iképen s akkor előállott 
az újabb gond: a nehezen gyűjtött pénzért kivel építtessék meg az 
orgonát? Egyházainkat ezen a ponton szokta érzékeny anyagi k á 
rosodás, de nem kisebb erkölcsi veszteség is érni. K ántortestvé
reim nek s rajtuk keresztül egyházainknak kívánok — úgy vélem — 
hasznos szolgálatot tenni, amikor e helyen bem utatom  hazai orgona
gyárainkat, m elyeket s z e m é l y e s e n  sorra látogattam  az év fo
lyamán s adataim at a helyszínen szereztem.

I. Angster József és Fia orgona- és harmóníumgyára, Pécs, Jó- 
zsef-utca 30. (Mindig a pontos, cégszerű címet közlöm!) Hazánknak 
e legrégibb s legnagyobb orgonagyárát 1867-ben alapította Angster 
József. M egalakulásakor a mai Kossuth Lajos-utcában kezdte meg 
munkáját a gyár, 60 éve pedig jelenlegi helyén, a József-utcai gyár
telepen folytatja kiváló működését. A gyárüzem három, em eletes 
és több földszintes épületben van elhelyezve. Az orgonák úgyszól
ván minden fontosabb alkatrészét külön műhelyben, szakképzett 
em berek készítik el, a legmodernebb technikai felszerelés segítségé
vel. A különböző műhelyekből állandóan kizümmögő gépzúgás jól- 
esőn figyelm eztetett bennünket, hogy itt állandóan folyik a lelkiis
meretes, pontos munka. W althauser Lípót üzemvezető szívélyes ka
lauzolása m ellett alkalmam volt bepillantást nyerni ennek a neves 
gyárnak a munkájába. Amit láttam, az csodálattal és megelégedés
sel tö ltö tt el. Itt és ilyenkor látja az ember, hogy milyen nagy és 
felelősségteljes munka az orgonakészítés! Igen, látni kell ezt a nagy 
anyagi és erkölcsi tőkebefektetést, ami ezt a gyárat azzá teszi, ami, 
s akkor nem állna szóba senki sem a kontárokkal.

A gyár jelenlegi vezetői: Angster Emil műszaki igazgató és
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Angster Oszkár adm inisztratív igazgató. A gyár fennállása óta ed
dig (márciusban jártam  náluk) 1105 új orgonát készített, közöttük a 
szegedi Fogadalmi-templom orgonáját (5 manuál, 176 zengő válto
zat), mely Európa második legnagyobb orgonája (első a passaui dóm 
orgonája, 208 zengő változattal). A  gazdasági helyzet leromlásáig 
évente átlag 52 új orgonát szállítottak. Az utóbbi években ez az 
átlagszám a negyedére apadt le. A háború előtt állandóan 120 mun
kásnak adott a gyár kenyeret évente. A háború utáni években egy 
ideig átlag 80 em bert alkalm aztak. Jelenleg 25 munkás dolgozik a 
gyárban. M unkásaik mindig m agyar em berek voltak s mind szak
munkások. Az orgonaárak — mint mondják az igazgató-testvérek 
— ma 44 százalékkal olcsóbbak, mint pl. 1929-ben voltak.

Érdekes az irodában kifüggesztett hatalm as térkép, melyen apró 
színes zászlócskák (minden felekezetet másszínü zászlócska jelké
pez) jelzik, hol vannak Angster-orgonák az országban? Legsűrűbb 
pontok a térképen: Budapest, Pécs, Szeged, Baja, Kecskem ét, mely- 
városok mindenikében több orgonája van a cégnek. Évi k arb an ta r
tásra  mintegy 100 orgonát kezelnek állandóan az ország területén.

Az orgona m ellett kitűnő hangú harm ónium okat is készít a gyár. 
Évente kb. 100 db. készül s adódik el. Budapest székesfőváros is
koláiban mintegy 400 db. van használatban az olcsó, portativ  har- 
móniumokból. A nagymultú, dicső jelenő, magyar alapítású orgona
gyár ma épúgy érzi a nehéz gazdasági helyzet m ostohaságát, mint a 
hazai ipar minden más ága, ám. derék vezetői bíznak a jobb jövő
ben, amit becsületes, kitűnő munkájuk után m éltán megérdemelnek.

II. Ríeger Ottó orgonagyára, Budapest, X., Szíglígetí-utca 29 
(Rákosfalva). E jóhírű orgonagyárat — mely hazánk második leg
nagyobb orgonagyára — 1894-ben Rieger Ottó alapította. A lapítá
sakor a mai G aray-utca 48. szám alatt nyílt meg az üzem. A jelen
legi modern gyárépület 1912-ben épült. Eredetileg az ausztriai Rie- 
ger-cég magyarországi fiókja volt. Az utóbbi évek során a gyár 
tulajdonjoga magyar érdekeltség kezébe szállott át. Az új alakulat 
élén — mely továbbra is a Rieger Ottó cégjelzést viseli — G arai 
igazgató áll, aki 34 év óta vezeti az üzemet s elsőrendű szaktekin
tély  a hazai orgonaépítés terén.

A gyárépület tágas, világos műhelyeiben szorgos munka folyik. 
Szakem berek serege dolgozik a különféle modern gépi berendezé
sek mellett. Az orgonának minden alkatrészét itt, a gyárban készí
tik s hogy milyen kitűnően, arról mindennél meggyőzőbben beszél
nek a Rieger-opus-szal dicsekvő, pompás orgonák a templomok kó
rusaiban és a főúri szalonokban. A háború előtt 50—60 m unkást 
foglalkoztatott a gyár s szállított évente átlag 25 új orgonát, ma 
mindössze 21 alkalm azottja van s átlag 10 orgonát készít évenként. 
Ezek is kicsiny hangszerek. Minden munkásuk magyar ember. N é
melyik már több, mint 30 éve dolgozik a gyárban. Eddigi opusszá- 
m.uk (márciusban voltam a gyárban) 2665 (ebben a számban benne 
vannak az ausztriai gyár készítm ényei is! Az opusszámot most is 
együttesen jegyzi a két gyár). Kizárólag templomi- és hangverseny
orgonákat készítenek és javítanak. Nagyobb orgonák, melyek e 
gyárból kerültek  ki: a budapesti Dohány-utcai izraelita templom-



296

ban: 4 manuálos, 70 szóló- és 52 mellékváltozattal; a budapesti 
városi plébánia-templomban 3 manuálos, 52 szólóváltozattal; a gyön
gyösi főplébánia-templomban 3 manuálos, 45 szóló- és 42 mellék
változattal. Az irodában itt is látni a cég által szállított orgonák 
földrajzi statisztikáját. A kem ény papirosra feszített térképen gom
bostűre szúrt egy-két-három-négy gyöngyszem jelenti, hány m anuá
los orgonája van ott a cégnek. Érdekes, hogy Budapesten mintegy 
félszáz Rieger-orgona van.

Garai igazgató lekötelezőén szíves kalauzolása m ellett tiszta és 
megnyerő képet kaptam  a gyár anyagi és erkölcsi életéről. Aki 
ilyen gyárak m ellett mégis ism eretlen kontárokkal dolgoztat, meg
érdemli, hogy m egkárosítsák. (Folytatása következik.)

❖
Tanulságul! A „Sopronvárm egye“ c. politikai napilap f. é. szept. 

20-iki számában olvashatjuk a következő rövid cikket, melyet min
den megjegyzés nélkül közlünk: „A z  e g y h á z i  n é p é n e k  r e 
f o r m j a .  A magyar r. kát. püspökök évi konferenciáin többször 
szóba került, hogy a régi szép egyházi népénekeket vidékenként 
más és más, sokszor egész kiforgatott dallammal és ritmussal ének
lik és a dinamikai követelm ényeket figyelmen kívül hagyva, az ösz- 
szes énekeket tele torokkal, fortissimo harsogják. Ezért az összes 
egyházmegyékben a magyar népének reform ját iparkodnak keresz
tülvinni és ezzel megbízott egyházmegyei főzeneigazgatók Szom bat
helyen kezdték meg ezirányú tevékenységüket. W erner Lajos dr. 
főigazgató a 9 órai plébániai szentmise , alatt rövid szónoklatban 
hívta fel a hívek figyelmét a helyes éneklésre, a kóruson elhelyez
kedett jegyzőtanfolyami hallgatók pedig helyes felfogással a leg
újabb előírásoknak megfelelő kidolgozásban énekelték el a k ivá
lasztott énekszám okat. Mise után a hívek bevonásával énekpróbát 
ta rto ttak  a következő vasárnap éneklésre kerülő régi népénekekből. 
A tanításnak ezt a módját W erner dr. a következő vasárnap is foly
tatni fogja.“ H. Gy.

Kottamellékleteink, A Kántori Rovat m ellékleteként az ,,Evan
gélikus N épiskola“ f. é. októberi számában a reformáció em lék
ünnepére szánt ko ttákat közlünk; ezek: 1. Erős vár a mi Istenünk 
(ritmikus korái, vegyeskari letétben); 2. Erős vár a mi Istenünk 
(ritmikus korái, háromszólamú gyermek-, női- vagy férfikari kidol
gozásban); 3. Maradj velünk, mi Krisztusunk (zenéjének szerzője 
Bach János Sebestyén, 1685— 1750, szövegének szerzője Selnecker 
Miklós, 1530— 1592, a lipcsei Tamás-templom lelkésze s a lipcsei 
Thom anerchor (Tamás-templomi énekkar) megalapítója. A szöveget 
a Dunántúli Énekeskönyvből vettük); 4. Hős Krisztusunk szólít min
ket (háromszólamú gyerm ekkarra. E koráldallam szerzője Schein 
János Hermann, a lipcsei Tamás-templom kántora, élt 1586— 1630; 
a szöveg költője Scheffler János, más néven Angelus Silesius, élt 
1624— 1677, az oelsi herceg udvari orvosa volt Boroszlóban). Végül 
megjegyezzük, hogy az „Evangélikus Népiskola f. é. július—augusz
tus havi számához csatolt kottaimellékleteink közül a 4. számú, 
férfikarra szerkesztett ritmikus korái (Erős vár a mi Istenünk) szin
tén igen alkalmas a reformáció emlékünnepére. H, Gy.



A bonyhádi reálgimnázium értesítőjét Hajas Béla igazgató szer
kesztette. Közli a szerkesztő értekezését a 2000 éves Horáciusról, 
majd több nekrológ után a nyugalomba vonuló és jubileumot elért 
tanárokról isi megemlékezve ismerteti az intézet működését. A  
nagy tanulólétszám élénken bizonyítja az intézet virágzását.

Magyar tudósok a magyar olvasóknak. A magyar tudományos 
élet és a magyar közönség között a közvetítő szerepére vállalkozott 
a „Búvár“, a természettudományos gondolkodás egyedülálló képes 
magyar folyóirata. Most megjelent új számában ezt a kulturális te
vékenységét a legtökéletesebben teljesíti, amikor érdekesnél érde
kesebb cikkeket közöl. Budapest hévvizeit ismerteti Kunszt Já
nos dr., a vitorlás repülés problémájával foglalkozik Stef Tibor, az 
ismert repülő, a nyári hőséggel kapcsolatban a jéggyártás techni
káját magyarázza meg Reis Pál mérnök. Bizonyára mindenkit fog 
érdekelni Jáki Gyula tartalmas tanulmánya a vérátömlesztésről, 
Leopold Lajos tanulságos cikke a konjunktúra természetéről és ki
hatásairól, Erdélyi Sándor vegyészmérnök cikke a petróleumot 
pótló szénolajokról, míg a lap kitűnő szerkesztője, Lambrecht Kál
mán, a müncheni Deutsches Muzeum 10 éves tevékenységéről szá
mol be. A „Búvár“ új száma eseménye a magyar tudományos élet
nek s a közönség csak hálával fogadhatja ennek a nagyszerű folyó
iratnak a megjelenését.

Kedves Kartársaim!
Megjelent negyedik, illetve hatodik kiadásban 
engedélyezett

V A L L Á S T A N  
BIBLIAI  T Ö R T É N E T E K

című könyvem, mely röviden, könnyű modor
ban, a gyermek szellemi képességeinek megfele
lően tárgyalja a történeteket.
Kérlek benneteket, legyetek szívesek rendelései
tekkel felkeresni. A Vallástan I.—II. osztály 
számára 80 fillér, a Bibliai történetek 1 pengő. 
25% engedmény. — Cegléd, evang. iskola.

Kartársi üdvözlettel KISZELY DÁNOS.
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AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS 
TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE

ALAPÍTOTTA: KAPJ GYULA és P A P P  J Ó Z S E F
1924. január 1-től 1934. december 81-ig 
s z e r k e s z t e t t e  é s  k i a d t a :

KRUG LAJOS
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AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK A SZERKESZ
TŐSÉGHEZ (KÖRMEND), AZ ELŐFIZETÉSI DÍJAK AZ ORSZÁGOS 

EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET PÉNZTÁRA CEGLÉD 
(42.523 SZ. CSEKKSZÁMLA) CÍMÉRE KÜLDENDŐK

XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 
1935. ÉVI NOVEMBER HÓ

♦ ♦ ♦ ♦

Előfizetési ára: egész évre 10, félévre 5 pengő

Röttíg-Remwalter Nyomda Bérlői, Sopron.



Szerkesztői üzenetek.
Felkérem az előfizetési díjak beküldőit, szíveskedjenek a csekk- 

szelvényen, vagy utalványszelvényen pontosan kitüntetni, hogy 
melyik iskola, vagy tanító előfizetését küldik. Néhány esetben azért 
okozott zavart az előfizetés elkönyvelése és kaptak az előfizetést már 
beküldött iskolák és egyének felszólítást, m ert hiányos megjelölés 
m iatt nem lehetett megállapítani az előfizetést feladó nevét. Más 
esetben olvashatatlan aláírásu küldemények okoztak zavart.

Kérem továbbá, hogy a szerkesztő címére előfizetést senki se 
küldjön, m ert ő pénzt nem kezel s a hozzáérkezett összegeknek 
Ceglédre elküldése felesleges postaköltséget okoz.

*
Keszőhidegkút. Előfizetése 1936. első felére is rendben van.
Nagybörzsöny. Előfizetése 1936. évre is rendben.
Kiss Kálmán, Tiszaföldvár. Előfizetésed 1935. dec. 31-éig rend

ben. Aláírásod olvashatatlansága okozta a tévedést.
Lébény, Előfizetése 1936. július 1-éig rendben!
Vásárosmiske. Mint törpe iskolának: kedvezményesen évi 5 P-ért 

küldjük a lapot. 5 P-t már beküldött, ezért 1935. december 31-éig 
kapja lapunkat. Miért küldi tehát következetesen vissza? Nemértem! 
Hiszen megfizette az év végéig!

Kemenesszentmárton. Előfizetés rendben!
Kispéc. Előfizetése 1935. dec. 31-éig rendben.
Dex Ferenc, Budapest. Decemberben jön.
Sz. I., Győr. Decemberben tudok csak közölni belőlük.
Halmai O., Sárszentlőrinc. Decemberben jön!
Pártay Tivadar, Arnót. Közöltem. Máskor is!
Radnaí J., Nagyszénás. Megkaptam. Decemberben jön! Üdvö

zöllek!
Vitéz Nagy I., Sárszentlőrinc. Pálfának is küldjük kedvezmé

nyes évi 5 P-ért lapunkat. Ne küldje vissza! Ha ennyit sem tud 
fizetni, ajánljon fel bármilyen összeget!
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Elnöki megnyitó.
(Elmondta: Grieszhaber Endre Henrik a Dunántúli Egyházkerületi 
Tanítóegyesületnek 1935. évi október hó 10-ikén Celldömölkön ta r 

tott közgyűlésében.)

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Nehéz, válságos időket élünk. Állandó gond, aggodalom és gyöt

rődés a mindennapi kenyerünk és reménytelenség a csendes meg
nyugvást sóhajtozó lelkűnknek esti párnája. Aggódó tekintetünk ide 
s odaszáll és keresve kutatja a szebb, a boldogabb, a jobb jövő re
ménységének hajnalbasadását.

Évről-évrc abban a boldog hitben ringatjuk kétségbeesett le l
künket, hogy talán ez az esztendő meghozza azt, amire milliók és 
milliók áhítoznak, amiért ma m ár az egész emberiség ajka — kivétel 
nélkül — állandóan csendes imát mond az Ég Urához!

Belekapaszkodunk mindenbe, talán még a szalmaszálba is, hogy 
elernyedt akaraterőnket ismét megacélozzuk, hogy elzsibbadt idegze
tünket ismét ruganyossá tegyük, hogy új hitet és reményt, új erőt 
és lendületet találjunk az életnek sok nehéz küzdelméhez.

Imádságos lelkünk évről-évre boldog bizalommal keresi fel a 
régi oltárokat is, hogy hálás szívvel áldozzon azok emlékezetének, 
akik hasonlóan nehéz, válságos időkben önzetlen fegyverhordozói, 
lánglelkű apostolai voltak evang. egyházunk és magyar nemzetünk 
szent ügyének, akik mindent, vagyont, életet, hitvest és családi bol
dogságot áldoztak egyház és haza oltárán akkor, amikor ezeknek 
szent érdeke ezt így kívánta.

Az idei 1935-ös esztendő is két ilyen szent oltárhoz vezet. Az 
egyikhez kétszáz esztendőnek a távlata szükséges, hogy a hálás meg
emlékezésnek a szárnyain elérhessük 1735. április nyolcadikét. Akkor 
éppen nagypéntek volt. A  magyar nemzet leggyászosabb, legsöté
tebb, legkomorabb nagypéntekje.

A nagy világnak egy re jte tt kis zúgában, azon a tenyérnyi ten
gerparti helyen, melyet a török szultán vendégszeretete biztosított 
számára, hunyta le örök álomra szemét az a II. Rákóczi Ferenc, aki 
maga volt a legtökéletesebb elvhűség, a soha el nem ernyedő intranzi- 
gencia, szinte szeplőtlen politikai fogalom, megtestesülése egy nemzet 
reményeinek, vágyainak, célkitűzéseinek, iszonyú vergődésének és 
soha el nem lankadó hitének.

ÉRTEKEZÉSEK, CIKKEK, ELMÉLETI 
ÉS GYAKORLATI PEDAGÓGIA; 

KÖNYVISMERTETÉS
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Második Rákóczi Ferenc valóban az álmok birodalmának javít
hatatlan, lánglelkű, halhatatlan vándora. Gyermekéveit állandóan a 
Habsburg-ház heródesei veszélyeztették. Állandóan az irigység, a fél
tékenység és gyűlölség ezer veszélye járt a nyomában, hogy igába 
hajtsa vagy pedig teljesen megsemmisítse. A farizeusok sáskahada 
kísérte el mindenhová, még a száműzetésnék a keserű asztalához is, 
hogy visszaélve az ő jóságával és becsületességével, az ő bizalmával 
és őszinteségével, árulóivá legyenek nemes, önzetlen, emberfelszaba
dító harcának.

És ha útjai járhatatlanná váltak is az elköltözését követő évti
zedek magyar ivadékai számára, ha nevének a puszta megemlítése is 
az akkori diadalmas hatalmi rendszer tilalomfáiba ütközött és ha még 
egy évszázad múlva is megreszketett Bécsnek büszke vára az ő fel- 
borzongó árnyékától, a magyar nemzetnek örök dicsősége az marad, 
hogy szívéből, elméjéből soha nem tudta kiégetni halatatlan gé
niuszának ujjlenyom atait és az időnek pora és rozsdája alól mindig 
tisztábban és mindig teljesebben tündöklik fel még ma is a legneme
sebb szabadsághősnek asztrális fénye!

De nincs is e hazáiban senki, akit annyira mélyen szívébe zárt 
volna a nép és nemzeti öntudat, a nemzet érzéseinek és idegpályái
nak emlékezőtehetsége, mint őt. És valahányszor a későbbi m agyar
ság a m egpattanásig tudta feszíteni tehetségének és erejének az íját, 
szemét a siker reményének a biztonságával szegezhette mindig R á
kóczinak emberfeletti m éretekre nőtt és az idők korlátjain is áthajló 
alakja felé, mint aki tértől és időtől függetlenül fegyverre és sza
badságra hívó szózata a magyar népnek és aki ma is az, sőt kétsze
resen az a remény és kétségbeesés periódusában: 1935-ben az el
rabolt Kassa fejedelmi sírboltjában.

A dicső fejedelem huszonötévi szomorú bujdosás után azzal a 
keserű tudattal halt meg rodostói számkivetésében, hogy az ő élete 
teljesen kárbaveszett! Mi azonban, az ő késői utódai örömmel és 
elégtétellel állapítjuk meg a nagy fejedelemnek e felfogásában való 
óriási tévedését! II. Rákóczi Ferenc példás apostoli élete és önzetlen, 
áldozatkész munkássága nem veszhetett és nem is veszett kárba! Már 
azzal, hogy nemzetét a legpuritánabb és legállhatatosabb jellempél
dával megajándékozta, az erkölcsi nagyságnak új mértékét állította 
lel nemcsak a magyar nemzet, de az egész világ színe előtt és így 
kimondhatatlan szolgálatot te tt az ő nevelő hatásával az utána kö
vetkező nemzedékeknek! És valahányszor a magyar nemzet síkra 

' szállt szabadsága védelmében, mindannyiszor újból, meg újból meg
telt II. Rákóczi Ferencnek tüzes, jármot nem ismerő, puritán, ízig- 
vérig magyar szellemével és ezért II. Rákóczi Ferenc még ma is 
nemzetépítő erő, a magyar gondolat élő harcosa és soha el nem ham
vadó nemzeti hőse!

A másik oltár már sokkal közelebb esik 1935-höz. Mindössze 
tízenötévj távolság az, mely bennünket vitéz nagybányai Horthy 
Miklós áldásos és eredményes munkásságának a kezdőpontjához el
vezet.

Ha lélekben végiglapozzuk magyar történelmünk lapjait, akkor
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boldog örömmel és boldog bizodalommal állapíthatjuk meg, hogy 
a Mindenható jó Isten sohasem hagyta el kiválasztott népét, a m a
gyar nemzetet. Történelmi hivatást rendelt számára kelet és nyugat 
határán és nem engedte, hogy az étek legyen népek halotti torán. 
Minden válságok idején tám asztott lelkes, hithű, önzetlen és áldozat
kész apostolokat, akik hazánk hajóját minden vészen és akadályon 
át ismét a biztos kikötőbe vezették. Az isteni Gondviselésnek eme 
végtelen jósága, kegyelme és bölcsesége a magyar nemzettel szem
ben ezelőtt 15 esztendővel nyilatkozott meg a legfényesebben: 1920. 
évi március hó 1.-én.

Amidőn édes magyar hazánk egy elvesztett vérzivataros világ
háború után romokban hevert, amidőn két véres forradalom  után 
mindenfelé csak káoszt és anarkiát láttunk, akkor az isteni Gond
viselés különös kegyelméből, a magyar Géniusz) sugallatára meg
találtuk vitéz nagybányai Horthy Miklósban azt a férfiút, aki meg
mentette magyar nemzetünket a végső pusztulástól, aki visszaadta 
bizalmunkat, aki visszaadta magyar nemzetünk feltám adásába és 
újjászületésébe vetett minden reményünket!

Vitéz nagybányai Horthy Miklós mindnyájunk számára riadót 
jelentett akkor a magyar élet romjai felett! Kardunk lett, amidőn 
kihullt a magyar bátorság fegyvere kezünkből és a lemondás ország- 
htján nemzetközi útonállók m artaléka lett nemzeti önérzetünk, tisz
tességünk és becstelen hordákkal telt meg a Kárpátok alja, az Al- 
duna tája, Erdély földje, Bánát síkja és a szép Dunántúl nyugati 
várainak véröntözte vidéke. A becstelen trianoni békekötés, a döb
benetes királytragédia, az optánsperek, a devalváció, az ország el
szegényedése, az egymást követő különféle válságok mind-mind 
iszonyú gondokat jelentettek az államfő számára. És vitéz nagybá
nyai Horthy Miklós egy pillanatra sem vesztette el optimizmusát. 
Vasakarat lett a nemzeti gyengeség felett, ígazságtevés a pártviszá
lyok felett, biztos árboc a viharok dúlásában, de legfőképpen kard a 
magyar becsület őrzésére!

Ezzel a vasakarattal sikerült a romokat eltakarítani, a politika 
és a közélet htjából a kalandorokat eltávolítani, a jognak az uralm át 
helyreállítani, a nemzeti gondolatnak a hegemóniáját biztosítani, a 
nemzeti szellemet és hagyományokat ápolni, a nemzeti erőt biztosító 
nemzeti egységet megvalósítani, a nemzeti feltámadás és élniakarás 
hitét a magyar sors legválságcsabb idején is éleszteni és ébren ta r 
tani, a nemzetet a haladás és fejlődés útján előbbre vinni, az aka
dályokkal dacosan szembeszállani és áldozatosan alkotni.

A magyar történelem lapjai fogják bebizonyítani azt, hogy vitéz 
nagybányai Horthy Miklós isteni küldését minden irányban áldással 
és példásan betöltötte, mert megmentette magyar nemzetünket a 
végső pusztulástól és mert egy új életnek a sziklaszilárd alapjait 
rakta le!

Mi pedig ez alkalommal és ilyén formában is hajtsuk meg Őfő- 
méltósága előtt hódolatunk, nagyrabecsülésünk, hálánk és szerete
tünk zászlóját azzal a hő imádsággal, a jó Isten áldása kísérje min
den lépését és minden gondolatát és vezesse diadalra az új és Nagy-
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magyarország felépítésére irányuló minden nemes törekvését, mely 
nehéz munkájában a magyar nemzet ösztönös hálája és soha el nem 
lankadó hűsége és szeretete fogja kísérni az ő legendás alakját!

II, Rákóczi Ferenc! Vitéz nagybányai Horthy Miklós! Két fé
nyes vezérlő csillag a szomorúan sötét magyar éjszakában! Azzal 
a hő imádsággal nyitom meg mai egyházkerületi tanítóegyesületi köz
gyűlésünket, hegy az ő puritán jellemüknek minden érzése ihlesse 
tanítói lelkünket és azon keresztül a magyar nemzetnek min
den generációját, hogy minél előbb megérhessük minden magyarok 
álmát, amiért a hős Fejedelem  elrabolt Kassa fejedelmi kriptájában, 
kormányzó urunk Őfőméltósága pedig Ősbudavárában állandóan só
hajtozik: Egy szebb, egy szabadabb, egy boldogabb Nagymagyaror- 
szág feltám adását és soha, soha nem látott boldog felvirágzását!

Emlékezés.
November, Ködös, szomorú hónapunk. Az enyészet hónapja. 

Már az első napjának alkonyata is tele van sejtelmes titkokkal. A 
világon millió és millió apró, imbolygó gyertyafény csillan fel a kö
dös sírkertek novemberi alkonyában.

Mint lihegő lidércfények küzdenek a köddel és a sötétséggel. A 
sárguló fonnyadt illatú lombok közt az elmúlás szele suttog re jte l
mesen, A félelmetesen nagyra nőtt árnyékok rőten viliódznak a 
hervadás estéjén.

Bánatosan meredünk a halottak éjszakájába. Sóhajunkat fel
kapja a zokogó szél és a sóhajok szárnyán hozza közénk a lelkeket. 
A lelkeket, akik elmentek közülünk. Akik elmentek, de nem hagytak 
el végleg. A meghaltak elmentek, de a lelkűk egy láthatatlan szállal 
fűződik most is a mi lelkűnkhöz. És ez a szál érzékenyebb a szeizmo
gráfnál. A sírt, melybe tértek, kemény rögökkel temették be, de egy 
örökké nyitott sír m aradt utánuk a szívünkben. Ebben az élő, eleven 
sírban ott látjuk az elköltözött alakját. Oda van vésve a nevük és 
a képük.

A szomorú, sötét novemberi éjben felragyognak az apró gyer- 
tyácskák. A kegyelet, az emlékezés, a szeretet tíizei lobognak fel.

A szeretet áldott lángocskái űzik, hajtják maguk előtt az enyé
szet sötét m adarait. A szeretet lángjának sugaraiból szövődik az a 
láthatatlan szál, amely az élőt összeköti az elköltözött leikével a 
halál után is.

Mindegyikünknek van kire gondolni, mindegyikünk lelkében 
megrezdül az a láthatatlan szál és emlékeztet bennünket arra, aki e l
hagyott. Az emlékezés ünnepe a november első estéje.

De a szeretet lángjaitól ragyogó sírdombok közül, kiszökik a 
lelkem. Az őszi ködben messze kóborol az emlékezés szárnyain.

Keresve, kutatva repül ismeretlen, vad tájakon keresztül. Sír
hant sehol, gyertyafény nem csillan, gyászoló, emlékező kegyeletes 
zarándoklók nem állnak ott. És mégis-mégis, a lélek szeizmográfja 
megrezdül.
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Óh igen, az idegen, elhagyatott tájak  ölén holtak pihennek. A 
világ minden táján  rokonlelkelk porsátorai porladnak.

Azok, akiknek emléket ott nem emeltek, akiknek csontjai felett 
még sír nem domborul, akik felett gyertya sem fénylik, akik felett 
nem hervad az őszi virágkoszorú.

A mi Hőseink ezek, a vértanuk nemzetének hősei. Egy egész 
nemzedék, amelyet a vérzivataros vihar idegen földön döntött porba, 
miközben itthon anyák, hitvesek, gyermekek, lesték a visszatérők 
rongyos, véres, piszkos so ra it . . . hiába.

Akiknek a sírjához, nem mehet a könnyes szeretet, nem gyújt
hat gyertyát a fájó kegyelet és nem tehet virágot az emlékező itt
maradott.

Emlékezzünk! . . Képzeletben repüljetek velem arra, ahol örök 
álomban pihennek a mi derék, becsületes, hős testvéreink.

Az emlékezés szomorú estéjén pedig lépjünk oda a Névtelen 
Hős sírjához és tegyünk le egy szál virágot, egy szál gyertyácskát.

Arnót, 1935. október 15. Pártay Tivadar.

Tanítók Buda várában.
Ős Budavárra ráhajlik az alkony. A víz túlsó partjáról hival

kodó fénycsóvák, színes csillagtüzek törnek fel. Viháncolva bukdá
csolnak a rezgő habokban, hogy tisztára öblített fényüket újból fel
kínálják az ódon falaknak. Hiába! A mohos kövek ügyet sem vetnek 
a kacérkodásra, századok súlya a la tt roskadozó vállukat szentjános
bogárkák meghitt fénye simogat ja,

A Bécsikapu-térre is csak néhány fénymagccska jutott. Talán fá 
rad t volt a csillagvető keze, vagy 'talán áhítattól ihletett lelke h a j
totta, mikor vetéskor erre járt?  Ki tudja!? Ha ma este rátévedne év
százados útjára, bizonyára az áhítat bűvös körébe jutna. Én már 
rabja vagyok.

Állok s hallgatom a dicső múltnak csodákat regélő csendjét, 
mígnem orgonabúgás hív, vonz be az Isten házába. Kis templom, kis 
gyülekezet fogad tá rt karokkal.

Egy szent érzésben összeforrt család — tanítók és szülők — di
csérik az Urat. A világon átzúgó csatazaj megtörik az oltár tövében. 
Építő munkára hív a tanító szózata, zsenge ifjak nemesítésére kér 
erőt a mennyből. Felel a dal, mint angyalok kara: Krisztus a tanító- 
mester, kövessétek!

A  költő-apa így beszél:
„Legyen megáldott a kezetek s az óra 
Amikor a fiam elviszem hozzátok 
Bízó, kérő szívvel nagy találkozóra,“

És szól a tudós! Elméjének minden szikrája igazságot szór: ,,Az 
oktatás és nevelés központja nem a gyermek, hanem a tanító! Feléje 
árad a hit, bizalom és ragaszkodó szeretet — belőle sugárzik az é r
telmet, érzéseket és jellem et teremtő, fejlesztő akarat és cselekvés,
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A tanító minden gondolatának központjában a gyermek áll, azért ti 
szülők, teljesítsétek Istentől rendelt kötelességteket: Segítsetek!“ 

"Úgy legyen!“ — szárnyal kristályhangú dalban a művész a ja 
kéról az ima, melyet tovább sző a hegedű hangján egy édes-bús 
ária, hogy azután ismét ének zengjen, szálljon fél ahhoz, kitől min
den jóság ered, a mi erős várunkhoz, a mi Istenünkhöz.

A hegyen épített város templomában egy kis család nagy szere- 
tetet gyűjtött és terjesztett az őszi estén. Kialusznak a tündöklő fé
nyek a túlsó parton, elhalványulnak a csöpp őrtüzek a vártán s 
mire ú jra  virrad a nap, ott áll a család ős Budának — hős honvédek 
ércszobránál. Az unokák, új daliák szíve szólal:

,,Ennél a szentséges nemzeti Oltárnál, amikor a bányakerületi 
evangélikus magyar tanítók hűséges hazaszeretetéről, a magyar Igaz
ságba vetett törhetetlen hitéről, megalkuvást nem ismerő dacos el
szántságáról kell hitvallást tennem, úgy érzem, egymagám erőtlen és 
kicsiny vagyok . . . Én jó tanító Baj társaim, a ti lelke tek lángolásá
ból merítek ihletet, szívetek dobbanását hallgatom, szemetek villa
nását fogom el.

A picike tüzek így hatalmas lánggá forrnak össze és ebben a 
bensőséges együttérzésben és odaadásban szárnyakat kap lelkem s a 
messze-messze múlt aranyló ködében felharsogó kuruc tárogatók las
san lehaikuló hangjai m ellett most már idézni merem, bátorságosan 
ajkam ra veszem az Ő nevüket: a ti neveteket legendás Hősök, piros
sapkás, 48-as honvédek.

Ez a név, — a ti neveitek — az, mely megtanított bennünket a 
lángoló Hazaszeretetre . . . Hitre . . .  a Tettre! . . .  Ez a név az, mely 
elesettségünkben is új tápot ad csüggedő reményünknek! . . . Ez a 
kincsünk az, amelyet a világ semmiféle agyafúrt ármánykodása el 
nem vehet tőlünk. Ez a név az, melynek hallatára szűkölve húzód
nak vissza odúikba a ránk éhező farkasok.

Nem hiába mondották eleink: ,,Á11 Buda, él magyar még!“ 
Lehet sívár a mi jelenünk, most- rongyolt a Dicsőségünk, a sors 
keze megkorbácsolhat, de mi — Szabadsághősök unokái — nem ros- 
kadunk össze soha! '

„Tavasz elmúlt, a rózsának lehullott a szép virága . . ."
Lehullott, gonosz kezek letépték, ámde a magyar ifjúság szívé- 

lángja a Hősök példáján lelkesülve gyújt mégegyszer csodálatos ta 
vaszt, a nemzeti erő lendületének legragyogóbb példája lesz az, mert 
akkor m ajd újra kinyílik e Hon minden-minden szunnyadó bimbója!...

Testvéreim, ez a mi Hitvallásunk, ezzel az áldó imádsággal 
rójuk le itt a kegyelet adóját. Hogyha pedig hazatérünk őrhelyeinkre, 
ez az emlékezés még dacosabban hangoztassa ajkunkon a nagy igét: 
Hiszek, hiszek, hiszek a szent, a drága, az örök Haza . . .  a K árpát
övezte, ezeréves Nagy-Magyarország feltám adásában.“

Én hiszem, hogy feltámad, mert a magyar tanítóban él és mun
kálkodik a gyermeki lelket ápoló, a családi tűzhelyet fel nem adó, a 
honszeretet lángját szító ész, erő és szent akarat.

— Ős Budának lakója ezt mesélte énnekem s nektek, B ajtár
saim, elbeszélte gyönge énekem. Kiralytalvi Gusztáv.
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A faluismeret és a tanító.
(A Dunántúli Evang. Egyházkerületi Tanítóegyesület celldömölki 
közgyűlésén 1935. október hó 10-ikén elhangzott előadás kivonata.)

A falukérdésről ma különösen sokat lehet hallani és olvasni. 
Mondhatjuk, hogy a falu megismerésére való törekvés széleskörű 
tudományos és társadalm i munkává nőtt nálunk is. Újat kitalálni és 
nagyobb jelentőségű új szempontokat feldolgozni itt nem akarunk. 
A legfontosabb gondolatköröket illesztjük egymás mellé, hogy abból 
nagyjában eligazodjunk. A tárgyalandó fejezetek a következők: I. 
A falu, a város és a kultúra. II. A falukutatás története és a jelen 
mozgalom. III. A magyar falu feltárása. IV. A tanító szerepe a m a
gyar falumozgalomban.

A falu, a város és a kultúra. M ondhatjuk — hiszen érezzük és 
éljük —, hogy a mai ember nyakig van mindenféle válságban. Az 
egész megcsodált európai kultúra és civilizáció mintegy önmagába 
gabaíyodott. Úgy jár, mint az az ember, aki egyre belebotlik a saját 
lábéba. Minden kultúrnép érzi a bajt, valami közelgő, nagy vesze
delmet. Ez sokszor megrázó módon jut kifejezésre korunk nagy 
gondolkodóinak, bölcselőknek, íróknak, nemzetgazdáknak, politiku
soknak a müveiben. Oswald Spengler a világháború után megjelent 
,,Untergang des Abendlandes" c. híres művében a mai nyugati kul
túra teljes tönkrem enetelét jósolja meg. S jóformán azt mondja ki, 
hogy minden kultúrát tönkre tesz, ha a falusi népesség a városokba 
özcnlik. A kőrengetegek között élő városi ember inkább otthon
nélküli, gyökértelen s ez a helyzet végzi el az erkölcsi rombolást. 
Ilyenképpen írnak: Knut Hamsun, Thomas Mann, Tormay Cecil, 
Ford, Jack London stb. Mindezeken kívül a népesedési statisztika 
könyörtelen számadatai azt bizonyítják, hogy a városok állandó vi
szonylagos véráldozatot követelnek.

Nem kell azt sem hinnünk, hogy a falu mindenképen egészsé
ges. Elég, ha az egykés vidékekre és az arzénmérgezésekre utalunk. 
De a városi értelmiségnek nincs joga felülről közeledni a faluhoz s 
mindent fölényesen, kíméletlen tapintatlansággal lerángatni róla, 
mint amilyen m agatartást a gyarmatosító fehérek a bennszülöttekkel 
szemben tanúsítanak. Az igaz, hogy a magyar vidék legnagyobb 
része m agánhordja a gyarmat bélyegeit. Azonban az ú. n. városi 
uraknak is van takargatni valója. Egy fogyatkozását említjük a vá
rosiak zömének: kultúrája felszínes, kicsinyes, kisértékű és külsőség. 
A városi intelligenciának lelkülete általában nem elég nemes. Osz
tály tudata hamis, nem tárgyilagos. Felfelé egész más az arculata, 
mint lefelé. Feltétlenül egyoldalú és helytelen az a felfogás, hogy a 
város csak civilizációt ad a falunak, a falu csak kenyeret a városnak, 
tehát a város a szellem, a falu az anyag. A modern szociológia 
kellő méltánylásban részesíti a falu etikai és kulturális értékeit is s 
a túlkulturáltság egészségtelen kinövéseinek orvosszeréül ajánlja 
azokat. Például: a nép eredeti dalai az esztétika mérlegén egészen 
lenyomják a városi slágereket s a matyó hímzések vagy a halasi
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csipke minden tekintetben bírnak annyi önértékkel, mint a gyári 
termékek, még akkor is, ha a gyár drágábban adja.

Nagy megrázkódtatások után felfrissülésért, erősítésért tuda
tosan is a falun élő néptömegek felé fordul a nemzet többi osztályai
nak figyelme. így meg lehet könnyen érteni, hogy a világháború után 
nemcsak nálunk, a legtöbbet veszített és a legjobban tönkrement or
szágban, de másutt is előtérbe nyomult a falu népe iránti érdeklő
dés. Hogy mást ne említsünk: a földreformokat rendszerint ilyen 
korszakokban akarják  tényleg megcsinálni.

A falukutatás története és a jelen mozgalom. A  biztos tájékozó
dáshoz szükséges, hogy a falukutatás kiemelkedő eseményein végig
tekintsünk. A  megismerésre való törekvésben ösztönös megérzéssel 
az ifjúság jár elől. Ezt a falumozgalmak története igazolja. A finn 
Lönnrot 21 éves volt, mikor járni kezdte a falukat. Összégyüjtötte a 
finn nép régi énekeit s napfényre hozta a nagyszerű ősi époszt: a 
Kalevalát. A csehek között élő német tanítók indították meg a szá
zad elején az ú. n. Heimatskunde mozgalmat. A  mozgalom innen 
csapott át Ausztriába, majd Németországba. Megindult a ,,Wander
vogel“ -ek tízezreinek falujárása. Az elfeledett régi dalok, táncok, 
viseletek, szokások nagy megbecsülésben részesültek s hogy ma Né
metország egységesebb és a német összetartozás tudata félelmetesen 
erős, azt nagy mértékben e mozgalom eredményezte. — A maroknyi 
erdélyi szászság már nyolc század óta ta rtja  fenn nemzetiségét azzal, 
hogy a falusi nép és a művelt rétegek között kiépítette a kultúr- 
közösséget.

A háború és a trianoni szerződés különös tevékenységre sarkal- 
lotta az ú. n. utódállamokat. Bukarestben, Prágában, Belgrádban 
külön egyetemi tanszékeket állítottak a néprajznak és más, a kér
déssel összefüggő tudományszakoknak. Az egyetemek szemináriumai 
lázasan, lendületesen dolgoznak azon, hogy a tőlünk elszakított te 
rületek anyagát ők dolgozzák fel és ők jelentessék meg. Ebben a 
munkában természetesen saját szempontjaik érvényesülnek s így 
akarják szellemi birtokállományukhoz kapcsolni azt, amit ma a fegy
verek tartanak össze. Belgrádban egymásután jelennek meg vaskos 
kötetek francia nyelven. Bukarestben Gusti egyetemi tanár, volt kul
tuszminiszter faluszemináriuma végez európaszerte mintaszerűnek 
elismert, alapos falumunkát. A  csehek orosz tudóssal Íratták meg a 
Felvidék településtörténetét, hogy az elfogulatlanság legalább hir
dethető legyen. De csak azokról a korokról, melyek nekik kedve
zőbbek. A  magyar tudományos élet pedig egyre kongatja a vészha
rangot s tudatában van annak, hogy mekkora erőkkel kell megküz
denie és milyen súlyos mulasztásokat kell pótolnia, legalább any- 
nyira, amennyire lehet. De pl. a pozsonyi levéltárból, amely a leg
nagyobb magyar városi levéltár, a magyar uralom alatt semmit sem 
tettek közzé. Most pedig vigyáznak a csehek arra, hogy a dokumen
tumok többé magyar kezekbe ne kerüljenek.

A javítócélú falu- és népvizsgálatnak hazánkban egy-két év
századdal ezelőtt két evangélikus lelkész volt az úttörője: Bél Má
tyás és Tessedik Sámuel. Hogy Bél M átyásnak milyen nagy a je-
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lentősége, arról a közelmúltban igen figyelemreméltóan nyilatkozott 
tudós miniszterünk: Hóman Bálint Sopronban, a Műegyetem ünnep
ségén, melyen a bányászati szakoktatás 200 éves fennállását ünne
pelte a magyar tudományos élet. A  kitűnő Tessedik pedig a mező- 
gazdasági szakoktatás úttörője. A  nemzetet felrázni azonban csak 
olyan kivételes géniusz tudta, mint Széchenyi, aki dúsgazdag főúr lé
tére ostorozta a jobbágyrendszer hátrányait s falvaink veszedelmes 
elm aradottságát. Széchenyi valóban minden idők magyar történel
mének leglelkiismeretesebb, legigazabb, legtehetségesebb alakja. 
Más nevek is szerepelnek ebben a munkában.

Nem elszomorító tény mégis az, hogy az első magyar szocio
gráfiai műveket a francia Ley Play és a bajor Dietz Henrik írták a 
kiegyezés előtt? A kiegyezés után a liberális kapitalizmus az iparra 
és a gyorsan fellendülő városokra fordította minden figyelmét. A 
vidék a pusztulás, reménytelenség, elhanyagoltság és a zavargások 
helye lett. Az ellenhatásképen keletkező agrármozgalmak vezérei 
gróf Károlyi Sándor, Darányi Ignác, Bernát István. Kitűnő írók, 
etnográfusok kezdenek a népélettel foglalkozni. így: Herman Ottó, 
Petőfi, Arany, Mikszáth, Gárdonyi, később Tömörkényi, Móricz 
Zsigmond, Móra Ferenc. 1920-ban megalakult a Faluszövetség. Mun
kába állott a Földrajzi Társaság Balaton Bizottsága, az Alföldkutató 
Bizottság. A Föld és Ember c. folyóirat sok közleménye foglalkozik 
a falu feltárásával. A Kolozsvárról Szegedre menekült egyetem ifjú
sága 1928-ban kezd falumunkához. A Szegedi Fiatalok féreértések 
m iatt egyidőre abbahagyták a munkát, de példájukra megalakult a 
sárospataki teológia ifjúságának faluszemináriuma. Rendszeresen 
foglalkoznak a faluval a Pro Christo diákszövetség, a Turul bajtársi 
egyesület tagjai és az öregcserkészek regőscsoportja is.

Még 1920-ban létesült a Magyar Szociográfiái Intézet s a szét
ágazó munka összhangba hozására nemrégen alakult meg Steinecker 
Ferenc egyetemi tanár elnöklete alatt a Magyar Társaság Falukutató 
Intézete. Igazgatója Bodd Antal. Az intézet célja, hogy a faluvízs- 
gálatot terjessze és segítse. Különösen azokat a helyeket ta rtja  szem
mel, ahol tanítóképzők, teológiák és gazdasági szakiskolák vannak, 
mert ezek kikerülő ifjúságától és jelenlegi tanáraitól vár a jövőben 
értékes eredményeket. A  Falukutató Intézet ez évben írt ki széles
körű községmonografia pályázatot.

A kisebbségi sorsra kényszerült magyar testvéreink ifjúsága, 
melynek az új uralom az életgyökereit igyekszik kitépni, gyorsan rá 
jött arra, hogy jövőjét csak az biztosítja, ha a nép közé megy s azt 
felemeli s a vezető osztály nemzeti és szociális érzékét megerősíti. 
Erdélyben az Erdélyi Fiatalok c. folyóirat faluszemináriumába tö
mörült ifjúság, a Felvidéken a Prohászkakörök és a Sarlósok tagjai 
járják  a falvakat. S Erdély nagynevű íróinak helikoni közössége a 
nyáron vette m agára az iskolán kívüli népművelés hatalm as terhét és 
misszióját.

A magyar falu feltárása. Tekintélyes és lelkiismeretes szerzők 
írásai azt á llapítják  meg, hogy a vezetőosztály legtöbb tagja rosszul 
volt tájékozódva a falu kérdéseiben. Ez jórészt még ma is így van.
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A faluról alkotott kép torzkép, melyet vagy megszépítettek vagy 
elrútítottak. Az átlagos művelt* ember azt hiszi, hogy minden falu 
egyforma. Ez a íípusalkotás igen sokat ártott. Az élet rohanása, a 
tudomány, a technika, a közlekedés és hírszolgálat fejlődése kimoz
dította az akácloimbok közé húzódott falut és a nyárfás tanyát. A  
falu nem piros muskátlis ablak, nem bogárhátú ház, daloló mező és 
aranyjánosi családi kör. És a ,,p a ra sz t" — mely szónak nálunk sokak 
előtt olyan lesújtó hangzása van —, nem ,,buta". Gárdonyi is bizo
nyára megbánta, hogy szórakoztatásunkra megrajzolta bárgyú Göre 
Gáborát. A falu igazi arca újabban kezd kialakulni bennünk. Mert 
ezt kell meglátnunk: az igazságot. Igen komoly kutatók világosítják 
fel a művelt osztályt azokról az elrettentő és saját fejükre is vísz- 
szahulló bűnökről és mulasztásokról, melyeket a vezetés elkövetett. 
A törvényhozás a legtöbb esetben nem gyógyított, hanem rombolt, 
mikor a falut nem ismerve, vezette azt. Nálunknál hívatottabb és tá
jékozottabb ember, a Falukutató Intézet igazgatója jelentette ki a 
következőket: „Egyetlen ország sincs, ahol annyira elhanyagolták 
volna a falut, a vidéket, mint éppen nálunk, természetes, hogy egy 
ország sem ment annyira tönkre, mint éppen Magyarország."

Bizonyára megvan a viszonylagos tisztánlátásunk és senki sem 
annyira elfogult közülünk, hogy egy párt mellett való politizálásnak 
volna képes minősíteni azt, ha itt is hivatkozunk a jelenlegi minisz
terelnök számos nyilatkozatára. Felelős miniszter ilyeneket vagy 
nem tudott, vagy nem akart ezelőtt mondani a nyilvánosságnak. Egy 
legutóbbi kijelentése a következő: ,,A magyar pusztának a szavát, 
a Dunántúlt, az Alföldet s a magyar falu lélektanát nem ismerő fér
fiak ne vezessék ezt az országot."

A kulturális színvonal nem független a gazdasági viszonyoktól. 
Egyes vidékek nyomorúságos állapotának jellemzésére a tiborci ke
servek sem elég szívbemarkolók. Sok helyen múlik az iskolába járás 
a csizmán. Nem egy helyen a család egyetlen pár cipőjét felváltva 
viselik. A menyegzőket szürkületkor tartják, hogy a rongyosság ne 
lássék. Az Országos Közegészségügyi Intézet hét ú. n. minta járásá
ban tízszeresen, sőt helyenkint húszszorosán meghaladja a fogya
tékos gyermekek száma a testileg-lelkileg egészségesekét. Vegyünk 
elő egy-két sokat megmagyarázható számadatot. Magyarország 
15,932.318 kát. holdat müvei meg. A gazdaságok 98'1%-a a terület 
47 1%-át műveli. A gazdaságok 1‘9%-a a terület 52'9%-át műveli. 
Tehat a magyarság nem kapaszkodik sűrű gyökérzettel a honi ia- 
lajba. E nélkül pedig nincs magyar jövendő. Azt már latjuk, hogy 
a magyar földmívelő nép Európa egyik legtehetségesebb és legtragi
kusabb fajtája.

Az igazságot, a nép igazi arcát kell megismernünk. De ki tudja 
azt feltárni a nemzet egészének? Csakis a falun élő értelmiség, 
aki ismeri és szereti a népet. A  lelkész, a tanító, a jegyző s egy-egy 
müveit birtokos, jó orvos. Az alapvető munkát, igaz, hű és használ
ható anyag összegyűjtését csak ők tudják elvégezni. A falu előbb-e- 
vitelére való terveket, az orvosságokat ők vessék fel. Az anyag szin
tézisét megcsinálhatják a városi tudományos emberek is. Különösen
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az erkölcsi és művelődési kérdések anyagának összegyűjtése tarto 
zik a tanítóra. A  gazdaságiakkal a jegyző foglalkozzék.

A falu feltárásának feladata nem könnyű.
A vizsgálat eredményeként kialakult véleményeket őszintén meg

mondani nem egyszerű. A legsúlyosabb, a leginkább megoldandó fel
adatok éppen a legkényesebbek. Az igazságtól bizonyára sok ember 
fél, ezért nagy körültekintés, higgadtság szükséges. Nevek említé
sétől tartózkodni kell. Van ugyan egy kúriai döntvény, mely szerint 
az, aki egészségesebb nemzeti élet kifejlődését taglalja és sürgeti, 
nem vonható az osztályelleni izgatás vádja alá. De ha a törvény fel 
is ment, nem mentenek fel mindig a leginkább érdekeltek.

A tanítónak a falu társadalmában való elhelyezkedése nem ta r
tozik szorosan a falukutatás most tárgyalt kérdéseihez, de azért kell 
vele foglalkozni, m ert a kutatómunka keresztülvitele szempontjából 
lényeges tájékoztatást ad.*)

Rozsondai Károly, ev. tanítóképző-int tanár.

Mire ügyeljünk a jövő évi anyag 
feldolgozásánál ?

Az új tanterv  kapcsán mindjobban egyénivé válik a tanítói 
munka. Nem baj, ha a munka valóban t a n í t ó  munka marad! 
M u n k a  m arad éppen olyan m értékben, mint ahogyan t a n í t ó i ,  
n e v e l ő i  minéműségéből sem veszíthet. Ahol e két tényező való
ban megvan, felismerhető, ott semmi kétség az eredm ényt illetőleg, 
de ahol bármelyik is hiányzik, nem érzékelhető, ott keresni kell az 
okát, még pedig az iskolán belül, annak irányítójában, a tanítóban.

A legszebb külsővel ékeskedő, m intaszerűen felszerelt iskolák 
is csak hidegen csillogó ékszerek s viszont régi, rozoga épületben 
is sokszor mindent feledtető elragadtatással ülünk a t a n í t ó i  
m u n k a  tavaszi napsugárként melegítő tündérkertjében. Igazi, 
mély, nagy öröm a szemlélőre is, meg arra  is, aki szemlélteti. Mind
egyik emberi, szent kötelességből végzi a maga dolgát. A tanítóra 
is áll a közmondás: ,,Jobb adni, mint kérni, vagy kapni.“

Boldogok vagyunk, ha becsületesen végzett m unkánkat valaki
nek megm utathatjuk. A tanító is ad valamit, amikor az évi m unká
járól beszám olhat, akár hivatalos, ellenőrző közegnek, akár látogató 
vendégnek. Adja mindenét: az egész lelkét, egyéniségét, tudását, 
akarását, elgondolásait: az egész lényét. Nincs tisztább öröm a vi
lágon, mint ha egy elismerő szót, b iztatást kapunk érte.

R ettenetes volna, ha m unkánk eredm ényét nem m utathatnánk 
meg senkinek sem, ha csak a magunk önző örömére volnánk k á r
hoztatva.

Az előadás befejező, önmagában is egységes részét, mely a tanító
ságnak a falumozgalomban való gyakorlati részvételéről szól, a következő 
számban közöljük. (Szerk.)



308

E szerint lesz az iskolavizsgálás egyikünkre gyötrelem, a m á
sikra kellemes s em lékezetes örömmé, melyet mindig nagyobb és 
nagyobb lelkesedéssel vár. Nem hiúságból, hanem nemes többre- 
törekvésből, a jobbnak, szebbnek a kereséséből, tökéletesség utáni 
vágyódásból. Az ism eretlenségek keresése életünk lényege. Hogy 
sohse fogyunk ki belőle? Nem is volna jó! A kkor m iért élnénk to 
vább, mit keresnénk a ma után, ha nem várhatnánk a holnapot?!

Az iskolavizsgálat nem kedélyes lényegtelenség, nem a múltból 
itt felejtett feleslegessé vált formaság, hanem komoly, felelősség- 
teljes munka mind a két félre. Az ellenőrző közegnek épp úgy fel 
kell készülnie rá, mint a m unkáját bem utató tanítónak. N e m a h i- 
b á k  k e r e s é s e  a fő,  d e  a z  é r d e m  f e l i s m e r é s e .  Milyen 
sajnálattal kísérjük ki azt a szakfelügyelőt, aki e nélkül távozik 
tőíünk?! Talán nem mond kedvezőt rólunk, fukarkodik (holmi lelki 
szegénységből) az elismeréssel, de megmarad a lelkünk nyugalma, 
ami többet ér minden szakfelügyelői elismerésnél. S ahogyan te r 
vezik ez új felügyeleti szervet, nem sok jót várhatunk tőle, m ert 
valósággal kényszerítve lesz két rendkívül fontos m unkának a f e-. 
lü  1 e t e s elvégzésére. Nem lesz igazam? Nem így lesz? Adja Isten!

❖
A múlt tanévben egyik fiatal kartárs e lap hasábjain ilyenféle 

kérdést ve te tt fel: Hogyan lehet az iskolai munkában minél szebb 
eredm ényt elérni?

Komoly készülés kell hozzá! Többévi iskolavizsgálati tapasz
talat alapján összeállítottam, hogy mire kell ügyelni az évi anyag 
feldolgozásánál. Különösen fiatalabb kartársaim nak óhajtok szolgá
latot tenni s azoknak, akik még továbbképző tanfolyamon nem vol
tak, s így lelkesedésük, buzgóságuk mellől hiányzik a talán jól meg
tanult módszer helyes és ügyes gyakorlati alkalmazása. Lényegte
lenségeket tükörfényesre csiszolnak, a legfontosabbak meg kisikla- 
nak a figyelmük reflektorának fénykévéjéből.

Néhány általános megszívlelni való.
A kérdéseket ne halmozzuk! Egyszerre csak egy kérdést te 

gyünk fel. Engedjünk időt a kérdés fontolgatására, ne kérdezzük a 
legelső jelentkezőt. Többtől is kérdezzük meg a véleményét, de egy
szerre csak egy gyermek beszéljen. A gyermek hangosan, értelm e
sen beszéljen, rövid m ondatokban. A hosszú mondatfűzésbe túlsók 
kötőszót visz. Csupa ,,és“, ,,azután“ váltakozik a gondolatok kap
csolásánál. Ha a legelső jelentkezőt felszólítjuk, a többi már nem 
foglalkozik a kérdéssel. A tájszólások túlzottan torz kiejtési for
máját nem lehet az iskolában megengedni. Ezzel nem irtom a régi, 
talán ritka és értékes népies kifejezéseket. Pl. Sopron, Vas, Győr 
megye egyes részein a szó végén lévő nyilt ,,e“-t erősen zártan 
ejtik: „Elfelejtetté, megette, b e te tte “ stb. Még intelligens em berek 
beszédében is sokszor hallani e bántó torzítást. Nem gondolom is
kolába valónak. Kerüljük az olyan kérdést, amelyre „igennel“ vagy 
„nemmel“ felelhetnek.
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Vallási tárgyak.
A hittan minden tételét hozzuk kapcsolatba az élettel, hisz mind

egyikben egy-egy életérték van hurkolva, amit a tanításnak, oktatás
nak kell észrevétetní. Az alsóbb osztályokban mindig képről tö rtén
jék a bibliai esemény letárgyalása! (Egyoldalúság! Szerk.) Képekkel 
minden iskola rendelkezik. így könnyű elképzeltetni az akkori élet
formát, társadalm i viszonyokat, így lehet a gyermeket megfelelő tö r
ténelmi légkörbe helyezni. (De csak akkor, ha a kép korhű! Szerk.) 
Azon legyünk, hogy ő is a történet egyik résztvevőjének képzelje, 
érezze magát. Élje át a történetet. Hadd mondjon véleményt annak 
személyeiről. Hogyan tett volna ő abban az esetben? Hogyan intézné 
ő a szereplők sorsát? Jutalm azná-e, büntetné-e őket? Megérdemel^ 
tók-e sorsukat?!

Igyekezzünk meggyőzni, hogy az életben rendesen mindenki a 
megérdemelt sorsot kapja. (Bár úgy lenne! Szerk.)

A régi viszonyok ismeretéből csak annyit, amennyi a lényeg 
megértéséhez okvetlenül szükséges. A végén a tanító vezesse rá a 
gyereket arra, amit a történettel szemléltetni akar s amire az a l
kalmas. Ez pl. súlyos kérdés kissé: ,,No, mit tanulhatunk ebből a 
történetből?“ A  megfelelő feleletre m egtaníthatjuk ugyan a gye
reket, de ez csak olyan neveléstani érték, mint a M eránba küldött 
betegnek a hold világa. Lehet tetszetős, de hiányzik belőle a fény 
és a melegség. A történeti eseményből a tanító kérdései kapcsán me
rüljön fel a gyerek előtt az, amit szemléltetni, érzékeltetni akar. Pl. 
a templom utáni vágyódást, Isten keresése, takarékosság áldásai, a 
Krisztusi élet szeretete stb.

Vagy az irgalmas samaritánus történetében kérdésekkel ve
zetem rá a gyereket a törvény tudó ravaszságára. Tudta ő nagyon 
jól, ki a zsidónak a felebarátja, mégis megkérdezi. Lám a végén J é 
zus bölcsesége folytán, maga ez a ravasz ember ad ja meg e kér
désre a találó feleletet: ,,Az volt a felebarátja, aki jót te tt vele!“

így tette nekünk is kötelességünkké a bajba, nyomorúságba 
jutottakon való segítést. Az a gyönyörű mondás: ,,Eredj el és te is 
aképpen cselekedjél!" — nemcsak a törvénytudónak szól ám, hanem 
neked is, nekünk is! Stb.

A vallástanítás célja az, hogy ilyenné tegyük a gyereket. Necsak 
meggyőzzük valaminek a helyességéről, de az elhatározását is érint
sük meg, hogy akarjon is így cselekedni. A tanítás befejezése mindig 
a tettreösztönzés legyen!

A  bibliai szöveg szószerinti elmondása a különböző gyermeki te 
hetségektől függ. Amelyik erre képtelen, azt ne kínozzuk vele. A 
maga szavai képességei szerint el tudja mesélni s ebből megítélhet
jük, hogy a mesét, a történetet megértette.

Ez állításom vitára adott alkalmat. Egyesek szerint, amelyik a 
bibliai szöveget nem tudja megtanulni, az a saját szavaival sem tudja 
elmondani, hisz az sokkal nehezebb valami. Ez az érv inog, mert ha 
gyengébb tehetségű gyerekben a sok hallás után él pl. a József el
adásának eseménye, azt otthon valamilyen formában elmeséli az 
édesanyjának. Talán kissé zavartan, itt-ott összefüggéstelenül, de a



gondolatának a mással való közlésére azért talál valamilyen formát.
Fontos, hogy a vallástani óra a la tt őszinte, meleg kapcsolat, köz

vetlenség szülessen tanító és tanítvány között. Áll ez a többi tá r
gyakra is.

Olvasás, fogalmazás, nyelvi magyarázatok.
Az olvasásnál nem fordítunk elég gondot a szöveg betüszerinti, 

pontos elolvasására. H a az ilyen felületes olvasást megszokja a gye
rek, „még a középiskolában is rabja marad, s az édesapja mérgelődik 
a kapott 2, 3-as osztályzaton. Az oka rendesen az, hogy siet. Azt 
gondolva, hogy aki siet, az a jó olvasó.

— Tudja mit, tanító uram?! — mondja egy ízben a Kutyaszorí
tóban lakó Kispéter Mihály a látogatóban nála járt kis unokáját dí- 
csérgetve — micsoda esze van az ebadta kölkinek? Úgy olvas, mint a 
förgeteg! Még hallani se jó!

A gyerek maga sem érti meg, mit olvas, így elveszik az olvasási 
kedv, a könyv szeretete, vele a tudásszomj is.

Az alsó két osztályban mutassák a szöveget az ujjúkkal vagy 
hegyetlen palavesszővel. Igen jó segítség az ilyen felületes olvasás 
ellen. A mutatásnál rendesen ott a szeme, ahol kell. Kevesebb 
hiba lesz.

Az írásjelek is különös figyelmet érdemelnek. Nélkülük nincs 
se értelmes, se szép olvasás. Még a gépies olvasásnál sem lehet róluk 
megfeledkezni. Ha rászoktatjuk őket idejében az írásjelek figyelem- 
bevételére, csak a magunk későbbi munkáját könnyítjük meg vele. 
Pl. mi megállunk egy pillanatig minden szó után az alsó két osztály
ban. Ha valamelyik hibásan mond valamit, bárki (aki észrevette a 
hibát) közbeszólhat: ,,Nem jól van!“ A hiba elkövetőjének kell újra 
meg újra  elolvasni a rosszul mondott szót, míg csak helyesen nem 
mondja ki. Tessék megpróbálni! Jó  ellenőrzés és kedélyes figyelemre 
késztetés.

A m ásoltatásnál lassan, rajzolgatva, szépen írják a betűket, 
számjegyeket! így alakul ki az írásuk szépsége, fejlődik a forma ér
zékük.

Az I. osztályban és a II. osztály első felében csak magyar vona- 
lozású füzetet használjunk. Később térjünk rá  a németre. A II. oszt. 
vége felé már egyvonalas füzetbe is írjanak. Először a nagytáblán 
gyakorolják az írást a tanító szigorú felügyelete mellett (a szigorú
ság a kréta és tábla helyes tartására vonatkozik) s csak ha a gondos, 
lassú írást kissé megszokták, akkor írhatnak egyvonalas füzetbe. A 
hosszúszárú betűk jó hosszúak, a rövid betűk is egyforma nagyok 
s távolságúak legyenek.

A levegőbe is sokat iratok, kinyújtott karral, mutatóujjal. 
Ugyanis a nagytáblánál is szabadon kell mozogni a krétát tartó 
jobb karnak.

Különben az Utasításban minden idevonatkozó jó tanács benn
van.

Sokszor fogalmaztassunk, A beszéd és ért. gyak. óra után 
gyakran ilyen fogalmazás legyen a csendes foglalkozás. A gyerek 
képességéi, türelmét meghaladó feladványtól nagyon tartózkodjunk.

BIO
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Különben egész életére ellenségévé tesszük valamely tan tárgynak . 
Csak annyit, amit egy félórában játszva fel tud dolgozni.

Alsóbb osztályokban elég, ha pár mondatot összehoz a tárgyalt 
dolog köréből. A II. oszt. végén már 8, 10 mondatnyit, sőt egész 
oldalt is teleírnak egy félórán, ha jól megértve kapják a tételt. Az 
írni valójuk lehetőleg változatos legyen, hogy meg ne únják. Egyszer 
élmény, másszor el- vagy felsorolás: napok, hónapok, állatok, virá
gok, hegyek, folyók, falu, városok nevei stb. Néha képről beszélünk 
s írunk, eseményt választunk, évszakokról, időjárásról tárgyalunk, 
mesét mondunk. Azért voltam bátor megemlíteni, m ert sokan nehe
zen találnak témát, amiről írhatnának. Pedig lám, milyen bő s vál
tozatos a kínálkozó anyag. Csak arról lehet a gyereknek mondani
valója, amiről beszélgetünk.

Mindig rövid mondatokat! Ha ezt megszokja, megszereti, nem 
zavarja később a sok ,,és“, ,,azután1, ami elemistáknak állandó hi
bája. A beszédben is vigyázzunk erre! Nem szabad egy mondattá 
fűzni egy eseményt, történetet. Az alsó osztályokban éppen nem. 
Mindig csak egyet gondoljon, ezt írja le, azután jöhet a másik. Pl. 
háziállatokról beszélgetünk s a végén összefoglaljuk: Mit tudsz a 
kutyáról? (Csak röviden mondhatja.) Őrzi a házat. Nem ereszti be 
az idegeneket. Hűséges. Ha bántják, harap. A csontot is megeszi. 
Veszett kutya is van.

Most következik amit a lóról, tehénről, a ruhámról, az udva
runkról, a mező állatairól, a virágos kertről akarunk mondani. De 
mindent csak ilyen röviden. A magával történteket, látottakat, me
sében hallottakat, képen levőket is így mondjuk el. Szóval vagy 
írásban.

Ha pár hónapon át ily szigorú kötöttséggel telnek el a fogalma
zási órák, bámulatos és sok s a m ellett formás mondanivalóik lesz
nek. A felsoroláshoz, a történethez hasonlóan leírja a gyerek azt is, 
amit érez, gondol valamiről, amit átélt. Minden beszélgetés után 
megkérdezem őket: Mit szóltok hozzá? (Pl. az időhöz.) Akkor rövid 
mondatokban elmondhatják ilyenformán: „Nekem tetszik. Lehet já t
szani. Nem kell az iskolában ülni. Elmehetek édesanyámmal. Szed
hetek virágot. Az iskolába is hozok . . . stb.“

Sajnos, még mindig látunk a vizsgákra elkészített 3—4 teljesen 
szószerint egyező fogalmazványt egy-egy osztályban. Semmi értéke 
nincs!

Nem az a lényeg, hogy a füzetben legyen valami, hanem hogy 
a gyerek pár önálló elgondolását lássuk papírra vetve, ami a lelkében 
született s a palavesszője hegyére kívánkozott. Ha van is 1—2 hiba 
benne, az nem baj, a gondolat a sa já tja  s mi azt akarjuk látni, mit 
tud ezen a téren termelni a gyerek? II., III. oszt. gyerektől senki 
sem vár írásbeli munkát.

A javításra vonatkozólag is teljesen világosan rendelkezik az 
Utasítás a 222. oldalon. Kérem csak elolvasni! Milyen nagy öröme 
van abban a gyereknek, ha a szomszédjáéban keresheti a hibákat s 
ha talál is valamit! (Káröröm! Szerk.)

(Folytatása következik.)
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Számtantanítás a kezdő fokon.
(Folytatás.)

A szám tantanításnál azonban nagy súlyt helyezzünk arra, hogy 
változatos és élénk legyen. Ezért nem szükséges és unalmas is a 
gyermekeknek, ha folyton csak ujjon számolunk. Az alacsony szám
körnél szemléltető eszközül igen eredményesen használhatjuk a 
rajzot. Rajzoljunk fel a táblára különböző tárgyakat többféle hely
zetben, ez érdekes a gyermeknek, különösen ha ő maga is rajzolhat. 
I tt meggyőződhetünk arról, hogy tisztában van-e a számképekkel. 
Nálam állandóan rajzolnak, de a gyorsaság kedvéért csak könnyű 
dolgokat. Pl.: Rajzolj 3 diót, 2 seprűt, 5 almát, 4 szilvát, kocsike
reket, pogácsát, széket stb. Van olyan gyengetehetségű, aki bizony 
3 dió helyett 5-öt rajzol és elárulja, hogy mi lakozik benne.

A szemléltetést itt végképen nem nélkülözhetjük, azért gyakran 
vegyük elő a pénzeket, a m éterrudat, litert és a súlymértékeket, 
azonkívül ne hanyagoljuk el a körülöttünk lévő tárgyakon való szá
molást. Pl. ablakok, ablaktáblák, ajtó, kép, szekrény tábla stb. mind 
igen jó és alkalmas, de maguk a növendékek is lehetnek a számolás 
eszközei. Mind a négy alapműveletet lehet rajtuk szemléltetni. Kü
lönösen a páros és páratlan  számokat. Ez élénkséget, változatosságot 
hoz a tanításba. Van azonban olyan kartárs is, aki túlzott buzgal
mában vagy meg nem értve a munkaiskolának célkitűzéseit, hossza
dalmas mesékbe burkolja a példát, amikor a gyermekek nagysze
rűen mulatnak, de inkább meseórán, mint számtanórán érzik magu
kat és elveszett a lényeg, alig gyakoroltunk valamit. Pedig azt se 
feledjük, hogy a számtantanításnál fődolog a rövidség, világosság és 
a folytonos gyakorlás. Nem sok értelme van, hogy negyedóráig me
séljük a „Hófehérke" meséjét, csak azért, hogy a 7 törpéhez érjünk.

A változatosságot előmozdítjuk azzal is, ha nem csupán össze- 
adási és kivonási példákat (amelyek aránylag könnyebbek), hanem 
szorzási és osztási példákat is gyakorolunk. Ehhez azonban szükség 
van a tanító fokozott türelmére, m ert a számtantanítás azt ugyancsak 
próbára teszi. Ha szorzási és osztási példákkal foglalkozunk, biztos 
eredményt csak úgy érhetünk el, ha a 20-as és 100-as körben folyton 
gyakoroljuk az egyszeregyet. Első naptól kezdve ne csak a szám tan
órákon, de mindennap imádság és ének után 5— 10 percig folyton 
mondassuk az egyszeregyet, de ne karban, hanem egyenként. (Ezt 
nem tartom célszerűnek. Szerk.) így mindenkinek kell felelni, érde
kesebb is. nem is olyan lármás a gyakorlása. A kevésbbé tehetséges és 
figyelmetlen gyermeket is belekényszerítjük így a hasznos munkál
kodásba.

Igen hasznos és hálás az egyszeregyet a következő változatban 
gyakoroltatni, de úgy, hogy a könnyebbség kedvéért a kezdő számo
kat felírjuk a táblára. Pl. így: I X 2 = ,  10 X  2 =  , 2 X  2 = ,  9 X 2  =  
stb. Vagy visszafelé: 1 0 X 2 = ,  9 X  2 = ,  8 X  2 = ,  stb. Vagy csak a 
páros számokkal: 2 X 2 = ,  4 X 2  = ,  6 X 2 =  stb. Esetleg a p ára t
lanokkal is: 1 X  2 = ,  2 X 2 = ,  5 X 2 =  stb. Osztás formában is 
kell az egyszeregyet gyakoroltatni: 2 : 2 = 1 ,  4 : 2  =  2, 6 : 2  =  3
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stb. Nagyon élénkké teszi a tanítást, ha a gyermekek egymástól kér
dezik az egyszeregyet, de lehetőleg a távol ülők, hogy össze ne be
szélhessenek.

Ha az elmondott módon gyakoroljuk az egyszeregyet, akkor 
nem halljuk a panaszt a gimnáziumból és polgári iskolából, hogy az 
elemiben nem tanították meg a tanítók a gyermeket az egyszeregyre. 
Nem régen beszéltem egy orvossal, aki bevallja, hogy ő még ma sem 
biztos az egyszeregyben, m ert az elemi iskolában nem tanították 
meg neki és még azóta sem tudta elsajátítani.

Vannak bizonyos, igazán elemi ismeretek, melyeket nekünk, 
elemi iskolai tanítóknak kell kitörülhetetlenül bevésnünk a gyermeki 
lélekbe, m ert különben soha sem válik vérévé.

Jól tudom, hogy a fent leírtak elszórva kiváló pedagógusok ve
zérkönyveiben megtalálhatók, azonban úgy1 vélem, hogy így csopor
tosítva nagy szolgálatot tehettem  a tanügynek és különösen fiatal 
kartársainknak. (Ma az I—II. o. szám tantanításában leghelyesebb: 
lélektanilag helyes alapon nyugvó eljárás: Kovács József sárvári áll. 
el. isk. igazgató módszere. Ajánlom bevezetését! Szerk.)

A szorgalom mindent pótol! Éppen azért az elmondott módsze
res eljárások is csak úgy vezetnek biztos, maradandó eredményre, 
ha munkánkat szeptember első órájától lankadatlan szorgalommal 
folytatjuk, egészen a vizsgáig. Az ilyen becsületes munkát végző ta 
nító kárpótolva érzi magát a sok küzdelemért és igazi lelki gyönyö
rűségét ta lálhatja a mélyen járó eke nyomán szárba szökkent és 
gazdag kalászokat hozó áldásos termésben.

Könyvismertetés.
Számolástanítás az elemi iskolában. Bene Lajos tanügyi titkár, 

ism ert tanügyi író tollából most jelent meg a ,,Szám olástanítás az 
el. isk. IV., V.—VI. osztályában“. Ez a két füzet méltó kiegészítése 
a „Szám olástanítás“ I., II., III. osztályok anyagával foglalkozó m un
káknak. Bene Lajos ezen m unkájával a tanítóságot hálára k ö te 
lezte, m ert olyan útm utatást nyújt, amely minden tanítónak érték. 
Nem elm életekkel foglalkozik, hanem tanításokban, tanítási vázla
tokban és ezekkel kapcsolatosan ad olyan tájékoztatásokat, m elye
k e t sikeresen felhasználhat minden tanító. Különös érdem e a mun
kának, hogy minden osztályban azokkal a kérdésekkel foglalkozik 
behatóan, amelyek a szám olástanítás lényegét képezik. Különös 
gondot fordít arra, hogy a gyerm ekek erős szám képeket nyerjenek, 
tisztult fogalmai alakuljanak ki, A munkák minden során m eglát
szik, hogy hosszas tapasztalatból leszűrt tájékoztatás. A munka é r
tékét bizonyítja az is, hogy a korábban megjelent L, II., III. osztály 
anyagát magában foglaló füzetek már második kiadásban forognak 
közkézen. Az egyes osztályok anyagát magukban foglaló füzetek 
külön-külön jelentek meg, hogy mindenki azt szerezhesse meg, 
am elyre éppen szüksége van. Az I. o. ára 1 P 20 fillér, a más osz
tályoké egyenként 80— 80 fillér. Az V.—VI. o. anyaga egy füzet-
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ben jelent meg. A m unkákat kartársaink  figyelmébe a legmelegeb
ben ajánljuk, m ert ezek ism eretével a m unkálkodásukat könnyebbé 
és eredm ényesebbé tehetik. Legcélszerűbb a munkák megszerzé
sére, B e n e Lajos, Budapest, 39.365. sz. postatakarékpénztári 
csekkszám lára a szükséges összeget elküldeni és jelezni, hogy mely 
füzet szükséges. A szerző a pénz beérkezése után a kívánt munkát 
bérm entesen küldi meg.

A Gyakorlati Pedagógiai Kézíkönyvtár Lázár Károly szerkesz
tésében most adta ki II. füzetét. Címe: ,,A tanítónevelés gyakorlati 
része“. A mű két alkalommal módszeres értekezleten elhangzott elő
adást tartalmaz. Szól a IV. és az V. éves növendékek gyakor
lati kiképzéséről, a hospitálás és gyakorló iskola látogatásával kap 
csolatban. Kiváló pedagógus munkája s a helyesirányú kiképzés 
szolgálatában állva rendkívül nagyértékű fejtegetésekkel gazdagítja 
a m agyar pedagógiai irodalmat. Sárospatakon jelent meg a szer
kesztő kiadásában.

Szakály Dezső: Hogyan tanítsuk a szavalókórust? Szakály Dezső 
alsósági ev. igazgató-tanító, a szavalókórusok legrégibb művelője s a 
legnagyobb magyar szavalókórus szervezője és vezetője a fenti címen 
vezérkönyvet írt a karban való szavalással foglalkozók részére. A 
vezérkönyv 48 oldalnyi tartalommal csinos kiállításban jelent meg 
a Stádium Sajtóvállalat Rt. kiadásában Budapesten (IV., Rózsa
utca 111.) s tömör, szabatos formában nagyon jó áttekintést nyújt 
mindarról, amit a szavalókórusról tudnunk kell. A szerző a mű elő
szavában megemlíti, hogy1 kis könyvecskéjét kartársaí kérésére ké
szítette el s a kezdő szavalókórusvezetőknek annyi elméleti és gya
korlati ismeretet igyeksz’k nyújtani, amennyi a szavalókari munka 
megindításához és a kezdő munka sikerének biztosításához elegendő. 
Ha most már áttanulmányozzuk a művecskét, teljes mértékben iga
zolva láthatjuk az élőszóban mondottakat. A könyv 2 főrészre osz
lik. Az I. rész a szavalókórus elméleti, a III. rész pedig a szavaló
kórus gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. E részekben megsimerteti a 
szerző a szavalókórus célját, lényegét, eredetét, fejlődését, a kórus
vezető előkészítő munkáját (a költemény megválasztását, a szavaló
kari átírást, az ú. n. partiturakészítést, a szavalókórus szövegének 
sokszorosítását), a kórusvezető és szavalókórus közös m unkáját (a 
szavalókcrus megszervezését, az előgyakorlatokat, a szólam- s kar
beosztást, az első olvasási próbát, a további olvasási próbákat, a 
tanulópróbákat, az előadást, a szavalókórus vezetőjének különleges 
teendőit, megkívánt tulajdonságait), végül 10 parancsolatba fog
lalja a kórusvezető tennivalóit. A könyvet a legőszintébben aján l
hatjuk mindazok számára, akik a szavalókórussal foglalkoznak vagy 
iránta érdeklődnek. A könyv kapható a szerzőnél is (Szakály Dezső 
ev. igazgató-tanító, Alsóság, Vas m.). A könyv ára, mely postabélye
gekben is megküldhető, portóköltséggel együtt 1 P 16 f.

Hamar Gy.
A  ,,Dunántúli Népművelő“ című, havonta megjelenő közművelő

dési folyóirat az ország egyedüli folyóirata, amely kimondottan az
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.iskolánkívüli népművelés kérdéseivel foglalkozik. Mint ilyen a nép
művelőknek szinte nélkülözhetetlen, m ert gyakorlati népművelési 
kérdéseket tárgyal, foglalkozik a népművelés pedagógiájával és mód
szertanával. Ezenkívül minden száma több kidolgozott időszerű nép
művelési előadást tartalm az, így m entesíti a népm űvelőt attól a nagy 
fáradságtól és sokszor anyagi áldozattól, amivel előadásának anya
gát összegyűjtheti. A lapot a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
68,635— 1934. sz. rendeletével a népművelési könyvtárak céljaira al
kalmas folyóiratok jegyzékébe is felvette, amely tény a legfelsőbb 
helyről jövő elismerést igazolja. A lap legújabb számának vezércik
kében az igazi népm űvelőt m utatja be Orbán Károly, Abláncy J ó 
zsef: A Gyöngyös B okréta szereplőiről és annak jelentőségéről, va
lamint a reform politika és a népművelés kapcsolatáról értekezik. 
Bognár József a népművelési előadóképző tanfolyamok jelentőségét 
méltatja, Böcseics János válaszol a ,,Dunántúli Népművelő“ előző 
számában megjelent cikkre: „Várjuk a népművelési tö rvény t“. Ez
után három kidolgozott gyakorlati és időszerű népművelési előadás 
következik. Majd tanm eneteket közöl az 1935—36. tanévi népm ű
velési előadásokhoz, valamint a családvédelmi és cselédtanfolyam ok 
tanm enetében felvehető előadási anyagot ism erteti. Végül Rába- 
sömjén község népszokásaiból hoz ism ertetőt. Ezenkívül bő h ír
anyag, könyv- és lapszemle egészíti ki a lap legújabb számát. La
punk olvasóinak készséggel küld a lap kiadóhivatala („Dunántúli 
Népművelő“ kiadóhivatala, Szombathely, Vármegyeház) ingyen mu
tatványszám ot.

*

A nyugatmagyarországí felkelés. írta : M issuray-Krúg Lajos. 
Húsz képpel. Sopron, Röttig-Romwalter Nyomda Bérlői kiadása, 
1935. Oldalszám: 300. A címlap a szerző fotomontázsa. Rendkívül é r
dekfeszítő munka jelent meg a könyvpiacon a nyugatmagyarországi 
felkelésről. Szerző „Tüzek a végeken“ cím ala tt írt már arról a szo
morú témáról, amely azt az időt tárgyalja, amidőn a trianoni béke- 
parancs következmény'eképen Ausztriának ítélték oda hazánk nyu
gati részét. Ez a könyv azonban csak a lelkes soproni főiskolásokról 
szólt, akik szembeszálltak ezen átkos intézkedéssel s a többi fel
kelővel vérüket áldozva küzdöttek hazánk integritásáért. Szólt a sop
roni népszavazásról, amely rést ütött Trianonon. A fenti tartalm as 
és elegánsan, kitűnő papíron kiállított munka történeti mű, amelyet 
eredeti okmányok és kutatások alapján írt meg a szerző, aki maga is 
aktiv részese volt a nyugatmagyarországi szabadságharcnak. A jeles 
munka az első könyv, amelyben történelmünk e fejezete megiratott. 
A  szerző, akinek maguk a szereplők szolgáltattak adatokat, hangya
szorgalommal, nagy utánjárással és fáradsággal dolgozta fel a kapott 
hatalmas anyagot s ebben a munkában izzó hazaszeretete, fanatikus 
lelkesedése hevítette, amely1 minden sorát áthatja. Mindehhez csat
lakozik a szép, lendületes, sok helyt költői stílus, ami nemcsak haza
fias szempontból tanulságos, történeti szempontból nélkülözhetetlen, 
de kellemes olvasmánnyá is varázsolja e szép munkát. A kimerítő 
feldolgozás következtében történeti irodalmunk nagy nyereségének
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tarthatjuk  e könyvet, melyet mindenkinek figyelmébe ajánlunk. A  
szerző könyvét azoknak ajánlja, ,,akik magukbízóan oltárra tették 
mezítelen lelkűket s élő hitük lett a feszítővas a végzet kezében“. 
A  fejezetek mind érdekkeltők, ,,így kezdődött“ az előzményekről 
szól, hogyan ásták sírját hazánknak a Wilsonok, a Masarykok, a 
Benesek, majd pedig rendkívül érdekfeszítő tanulm ányt ír szerző a  
,,Germán és szláv imperializmus harca Nyugatmagyarországérí" cí
men és ,,A szláv korridor tervéről“, amelyet megakadályoztak a 
nagyhatalmak, főleg Olaszország, amely nem tűrhette, hogy Közép- 
Európát teljesen elöntse a szláv áradat. ,,Intrikák pergőtűzében“ mu
tatja, mily határtalan  lelkiísmeretlenséggel döntött a békekonferen
cia a népek sorsáról, elsősorban Nyugatmagyarországról. A követ
kező fejezet: Elvégeztetett. M ajd még e tartalm as fejezeteket öleli 
fel a könyv: ,,Saint Germaintól Velencéig“, belefoglalja a soproni 
népszavazást és eredményét is. ,,Sopron a soproniaké", „Augusztus 
29“, amidőn Ostenburg átvette Sopron parancsnokságát, „Első ü t
közetek", „Fegyverre Nyugatmagyarország népe", „Kirchschlag“, 
„Ágfalva", „Az oberhollabrunni fogolytábor", „A honvédelmi bizott
mány és a felkelők", „Lajtabánság", „A fővezér“ (Prónay P á l)r 
„Bruck-Kírályhída“, „Járőrharcok, Prellenkirchen, G illersdorf“, 
„Felkelöélet", „Végzetes halálos ítélet", „Nagymajtény Nyugaton 
1921-ben", „Bujdosó felkelők levelei“, „V irradat . . .?“, „Pro integri
tate" a hősi halált halt felkelők életrajzait foglalja magáiban. Ezek 
a kővetkezők: Baracsi László, Szabó József, Papp, Kalocsay Imre, 
Hanus Ferenc, Nemetz Ferenc, Gubicza Ákos, Párvy Kornél, Válik 
László, Tóth Mihály, Németh István, Achmed, Ismeretlen felkelő, 
Szechányi Elemér, Machatsek Gyula, Péhm Ferenc, Vágó Mihály, 
Makó István, Éhn István, Vámossy Tibor, Lossonczy Antal, Hir 
György, Budaházy Miklós, Freissberger Béla, Domschitz Ferenc, 
Mildschütz Gyula, Sátory László, Vitéz Kaszala Károly, Kalabay 
Dezső, Endresz György, „Pro memoria" felsorolja az elesett osztrák 
csendőröket. Az illusztrációk, amelyeket a kötet felölel, kitűnők. A 
könyv ára 4 P 80 fillér. De készült egy teljes, de olcsóbb papiron 
nyom tatott II. kiadás is. Ennek ára 1 pengő 60 fillér. A kitűnő munka 
megszerzését nagyon ajánljuk. A könyv terjesztését, mivel rendkívül 
bizalmas anyagot is felölel, az osztrák kancellária ö t e z e r  s c h i l 
l i n g  büntetés terhe mellett Ausztria területén betiltotta!

Tállyai István.
*

A Pedagógiai Szeminárium (űj sorozat) folyóiratot szeptember
től kezdve dr. Haltenberger Mihály egyetemi r. tanár, igazgató, a 
Pedagógiai Szeminárium vezetője vette át, aki a folyóiratot öt ro
vatba osztotta be. Első rovat „Értekezések“-et, második rovat „Min- 
tatanítások“-at, harmadik rovat „Könyv és folyóirat szemlét" közöl, 
a negyedik rovat a szemináriumi életről számol be, az ötödik rovat a 
Fővárosi Pedagógiai Könyvtár rovata, végül pedig „Pedagogisches 
Sem inar“ címen a legfontosabb cikkek rövid idegennyelvű kivonatát 
adja. A  szeptemberi szám ingyen melléklete: a Katonai Térképészet 
75.000 új felvételéről egy kivágás: a Duna váci könyöke.
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Meghívó.
Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület 1935. évi november hó 

14-én d. e. 9 órai kezdettel Budapesten, a Tanítók Háza díszterm é
ben (VIII., Szentkirályi-u 47) ta rtja  rendes évi közgyűlését. Erre az 
egyesület tagjait és a népoktatásügy iránt érdeklődőket tisztelettel 
meghívom.

Tárgysorozat:

í. A  közgyűlés megnyitása.
2. A kegyelet adójának lerovása.
3. Titkári jelentés. Előadó vitéz Szügyi Károly (Rákoskeresztúr).
4. A  nyolcosztályú népiskola. Előadó Kuszák István (Győr).
5. A falumunka és a tanítóság. Előadó Rozsondai Károly ta 

nítóképzőintézeti tanár (Sopron).
6. Az üdülőházi intézőbizottság jelentése, Karsai István (Bé

késcsaba).
7. Pénztári jelentés, Kiszely János (Cegléd).
8. Számvevő bizottság jelentése. Darida Károly (Békéscsaba).
9. Indítványok.

10. A közgyűlés bezárása.

A közgyűlést megelőző napon: november 13-án délután 2 órakor 
ugyancsak a Tanítók Házában a választmány ülésezik.

Felkérem egyesületünk tagjait, hogy közgyűlésünkön mennél na
gyobb számban jelenjenek meg.

Kérem az indítványt előterjeszteni óhajtó kartársakat, hogy 
javaslatukat alapszabályaink értelmében írásban megfogalmazott 
alakban legkésőbb november hó 5-éig küldjék meg hozzám, m ert 
csak előzetesen beterjesztett indítványokat bocsáthatok tárgyalás alá.

Felkérem végül az egyházmegyei tanítóegyesületi pénztárosokat, 
hogy a f. évi egyesületi tagsági díjat szíveskedjenek a közgyűlésig 
országos egyesületünk pénztárosához: Kiszely Jánoshoz Ceglédre 
beküldeni.

Körmend, 1935. október 18-ikán.
Somogyi Béla, elnök.
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A dunántúli egyházkerület tanítóegyesületének 
1935, évi titkári jelentése.

Közli: Kertai János.

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Kedves K artársak! Ha lélekbelátó 
volnék és le tudnám rajzolni lelketek térképét, gondot okozna nekem, 
mekkora helyet hagyjak abban az egyesületi élet számára? Szerény 
vagyok ebbeli feltevésemben, mert nem vetem fel ugyanakkor a kér
dést, hogy milyen nagy helyet foglalna el a térképen egyéb érdek
körbe vágó lekötöttségtek.

Az egyesületi élet az a forrás, melyből a lankadt tanítói lélek 
új erőt m erít küzdelmes élethivatásához. Az ad neki impulzust mun
kájához, az ápolja a kartársi és baráti szellemet és mélyíti a hivatás- 
hűség erényét. Éppen ezért szorgalmasan kell látogatnunk a gyűlé
seket, azokat tartalommal kell megtöltenünk, hogy minden sereg
szemlénk áldott ünnepe legyen a munkának, melynek áldozati ol
tárán  lobogó tűz hevítse a szent eszmékért verejtékező magyar, 
evangélikus tanítói lelket, adjon k itartást a reményét vesztett szív
nek és segítse győzelemre vinnünk a szebb magyar tanítói jövőért 
hevülö élharcosok küzdelmes munkáját. Ezen a helyen is rá kell 
döbbennünk hivatásunk felelősségteljes voltára, megismernünk, hogy 
a nemzet jövője forog kockán, ha lanyhák, lelkiismeretlenek vagy 
rövidlátók vagyunk. Meg kell tanulnunk, hogy elvész ez a nemzet, 
ha a ránk bízott gyermekekből íélembereket nevelünk, mert csakis 
egy ízig-vérig magyar, vallásos nemzedék képes újabb 1000 évig 
fenntartani az őseinktől átvett örökséget.

Fentiek hangoztatását azért tartom  fontosnak, mert a vigyázó 
szem, a látó tanítói lélek sok gátló körülményt, destruáló tényezőt, 
romboló erőt vesz észre, amik az ifjúság jövőjét veszélyeztetik. Hogy 
ezek közül csak hármat említsek. A  sajtó, a rádió és a film azok a 
lélekformáló tényezők, amelyeknek szuggesztiv hatása nem mindig 
a jó, hanem sokkal inkább a rombolás szolgálatában állanak. Külö
nösen káros ez a hatás azon egyénekre, akiknek a kritikai érzékük 
nem elég fejlett a látottak megítéléséhez vagy ahol éppen kritika 
nélkül fogadják el azokat. Az iskolán és egyházon keresztül kell fel
vérteznünk az emberiséget a romboló hatásokkal szemben. Meg kell 
keresnünk a módot arra, miként gyakorolhatjuk közvetlenül is befo
lyásunkat a három lelket formáló tényezőre, másrészről a gyer
mekek erkölcsi érzékét az erkölcsi belátás, tehát kritikai megítélés 
állapotáig miként fejleszthetjük, hogy ezáltal a nyert benyomásokból 
a romboló hatásúakat a jóktól szelektív úton eltávolítani képes 
legyen.

Ezt a mentési munkánkat ki kell terjesztenünk a népművelési 
területre is. A népművelésnek csak akkor teszünk jó szolgálatot, 
ha minél szélesebb néprétegekkel megértetjük a konstruktiv, tehát 
építő tényezők összegyűjtésének fontosságát és a destruktiv elemek 
kiküszöbölésének szükségességét.
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Körülöttünk egv új világ van alakulóban. Hazánk is egy új re 
formkorszaknak a küszöbén áll. Jól mondotta Sugár Béla kartárs a 
IX, egyetemes tanítógyűlésen, hogy nélkülünk, a mi segítségünk 
nélkül nem épülhet fel az újjászülető Magyarország, s éppen ezért 
a magyar tanítói társadalom  nevében annak szellemi és erkölcsi ere
jét a magasztos cél szolgálatába ajánlotta.

Az újjászülető M agyarországról beszél a Nemzeti Munkaterv is, 
melynek lényege a nemzetnevelés. Az új Magyarországot egy lélek
ben megerősödött, érzésében megnemesedett, akaratában megacélo
zott, felfogásában megtisztult, egészséges, szociális érzékkel bíró, a 
hagyományokat tisztelő, munka- és emberszerető, istenfélő nép a l
kothatja csak. De ki tudja, hogy a háborús világlátottság, a forra
dalmi zűrzavar, a gazdasági és lelki válság milyen eszm etartalm at 
öntöttek a magyar lelkekbe? Ki figyeli őszinte, rideg becsületességgel 
és szerető szemmel a magyar föld verejtékező népét, a gyári munkás 
áldozatos nélkülözését, a munkanélküli szizifuszi küzdelmét, a kis
iparos és szatócs létért való harcát, az idők fergetegébe állított 9^2 
millió magyar élet-haláltusáját? Ügye a tanító! Ő látja meg az iskolás
gyermeken keresztül a családok tragédiáit, azokat a csüggedtszívü 
apákat és önmagukat felemésztő anyákat. Azt az életet, melyet a 
trianoni ítélet terem tett s mely mindennek dacára kétségbeesetten 
tör a világosság, az élet felé és a romok felett új tűzhelyeket akar 
építeni. Ehhez az építő munkához ajánljuk fel erkölcsi és szellemi 
erőnk utolsó kalóriaegységét is.

,,Igazi nemzetnevelést kell végeznünk, mely nem csupán a kul
tuszkormányzat által vezetett formai iskolázásban, hanem a nép év
százados tapasztalatai tudásában, a szokások, formák, erkölcsök ön
tudatos életében és továbbadásában jut kifejezésre." Ezzel kapcso
latos a Falukutatás mozgalma, melyet a kartársak figyelmébe a ján 
lani bátorkodom,

Igazi nemzetnevelést kell végeznünk azáltal is, hogy a szülőket 
felvilágosítjuk, tapintatosan kioktatjuk a gyermeknevelés mikéntjére. 
M egértetjük velük, hogy a szülői ösztönre és szeretetre épített gyer
meknevelés nem öntudatos, ezért gyakran szélsőségekbe sodródik 
(pl. majomszeretet, zsarnokság), s az csak dílletáns nevelés marad. 
A  nevelésnek öntudatossá kell válnia, hogy hivatásának megfeleljen. 
Tudnia kell a szülőnek mindig, mikor és miért büntet vagy dícsér. 
Azért valósítjuk meg, de legalább is mozdítsuk elő a ,,szülők iskolá
jának" tervét. Az öntudatlan gyermeknevelés miatt fenyegette a múlt 
évtizedekben a magyar társadalm at a szellemi szürkeség és csőcse
lékszellem veszedelme, mely valami csodától várta és várja még 
most is sorsunk jobbrafordultát. Ezért van ennek az országnak szük
sége sok akaraterős, müveit vezetőre, szakasz- és századparancs
nokra, hogy a magyar jövő meg ne bukjon az utánpótlás kérdésén, 
fáradt, türelmetlen, szétm állott emberek, szolgalelkű lakájok defe- 
rálásán. Ezek helyébe vezető egyéniségeket kell nevelnünk akiknek 
erkölcsi belátása tisztult, akaratereje acélos, tettrekészsége áldoza
tos, elhatározása és ritm usa élénk.

Mindezen reformeszméknek egy arányos, nemzeti stílusban épült
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szimbolikusan értendő kultúrépületben kell valósággá válnia, mely
nek alapja a nyolcosztályú elemi iskola s az arányosság elvének 
szem előtt tartásával föléje épült közép- és felsőiskolák. Ezt a célt 
szolgálja s ezért megnyugvással és örvendezéssel kell fogadnunk a 
kultusztárca költségvetésében iskolaépítésre fordítandó 900.000 P-nyi 
összeg beállítását, mely lehetővé teszi évente 150 új iskolaépületnek 
emelését s ezzel együtt bizonyára új tanítói állások szervezését is. 
P ár év alatt el kell tűnnie annak a száznál több tanulóval, egy tan
teremben, egy tanító alatt működő iskolának.

Közelről érint bennünket a mindennapi élet által felvetett kér
dések egyike, másika is. A Keresztyén Igazság 1934. évi 10. számá
ban ír cikket Rozsondai Károly tanár, melyben a tanítói anyagnak 
m egjavítását sürgeti. Olyan tanítókat kér, akik nemcsak, hogy egész 
lélekkel dolgoznak, hanem akik egész munkát is tudnak végezni. 
Legyen a tanító aktív ember, mondja a cikkíró, m ert az egyházépítő 
és nevelői munka kialakult egyént kíván. Végül a tanítónak sokol
dalú elfoglaltsága alól való mentesítését kéri. Cikkíró elveit öröm
mel üdvözöljük s arra kérjük, hogy a tanítóképzés felelősségteljes 
munkájánál azokat érvényesíteni legyen gondja.

A titkári jelentés megemlékezik a törpeiskolákról, a IX. egye
temes tanítói gyűlésről, a VII. fizetési osztályba való kinevezésekről, 
az Orsz. Tanítószövetség vezetőségében történt személyi változásról, 
ezzel kapcsolatban a közgyűlés nevében üdvözli Grieszhaber E. Hen
rik elnököt, mint akit a Tanítószövetség egyik alelnökéül választott.

A bányakerületí ág. h. ev. tanítóegyesület október 10-én, Budán 
tarto tta  évi rendes közgyűlését. Ezt megelőző napon a várbeli temp
lomban műsoros estélyt rendezett az egyesület. A  gazdag és magas
színvonalú műsort Mendelényi János elnöki megnyitója vezette be. 
Az estély központjában dr. Imre Sándor ny. államtitkár, egyet, tanár 
előadása állott. Közreműködött dr. Remport Elek főgimn. tanár, 
Kapi-Králik orgonamüvész, Szügyi Kálmán, az Operaház tagja, Kol
ler Alfréd hegedűművész, Mikus-Csák István karnagy vezetésével a 
budai ev. gyülekezet dalárdája és Várkonyi Endre tanító. A köz
gyűlés tagjai ünnepélyes istentiszteleten vettek részt, majd a dísz
téri honvédszoborhoz vonultak, ahol v. Szügyi Károly ig.-tanító 
mondott lelkeket megragadó beszédet. Mendelényi János tartalm as 
elnöki megnyitójában foglalkozott a ma iskolájának és tanítójának 
problémáival. Hálával emlékezett meg az egyesületet megalapító és 
hosszú éveken át odaadással vezető Uhrin Károlyról. Üdvözölte a 
közgyűlésen megjelent dr. Raffay Sándor püspököt, aki válaszában 
a tanítói hivatás magasztosságáról szólt. Az üdvözlések során fel
szólalt dr. Demel A ladár, a budai gyülekezet felügyelője és Péter- 
hidi József, az Orsz. Tan. Szövetség kiküldöttje. A titkári jelentést 
Varga János főjegyző terjesztette elő. Megemlékezett az egyesület 
tízéves fennállásáról és azokról, akik az egyesületet létrehozták. 
Vázolta a terményfizetéses tanítók siralmas helyzetét. Dr, Pozsonyi 
Károly rákoskeresztúri tanító ,,A tanító mint szakfelügyelő" című
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előadásában éles reflektorfénnyel világította meg a legújabb keletű 
tanítói „kitüntetést". Kiss Kálmán tiszaföldvári tanító az izzó haza
fiasságtól áthatott tanító képét rajzolta meg „Az irredentizmus ha
tása nemzetünk jövőjére" című előadásában. Janovszky György 
pénztáros előterjesztései és több indítvány letárgyalása után a köz
gyűlés a Himnusz éneklésével véget ért. Királyfalvi Gusztáv.

A vasi közép egyházmegyei tanítóegyesület f. évi október hó 
4-én tarto tta c-szi közgyűlését Csánigon Somogyi Béla elnöklete alatt. 
A közgyűlésen a tagok élénk érdeklődése m ellett m egjelentek a kör
nyék szellemi életének vezető egyéniségei, az egyházközség gond
nokai, elöljárói, Schleiffer Károly ny. ezredes, iskolabizottsági tag, 
Rónay B. Gyula egyházmegyei jegyző az esperes képviseletében, 
T arján  István helyi lelkész, Kocsis István nicki r. k. tanító, egyesü
leti elnök és még számos érdeklődő. Megelőző istentisztelet után, 
amit T arján István lelkész végzett, nyitotta meg az elnök a közgyű
lést, üdvözölvén a megjelenteket. M ajd Vörös Endre csánígi tanító 
gyakorlati tanításának megbeszélése következett, ki a Balaton vidé
kéről s a kukoricáról tarto tt gyakorlati tanítást. A  jól sikerült gya
korlati tanítás keretében bem utatta saját készítésű domborművű té r
képét s a hosszú hónapokon át fából, művészi készséggel faragott s 
gyönyörűen színezett térkép általános feltűnést és nagy tetszést kel
tett. M ajd Szabó Lajos meszleni tanító ta rto tt előadást a missziói 
gyermekszövetségek működéséről. A közgyűlés bezárása után a meg
jelentek kivonultak a temetőbe és megkoszorúzták néhai Horeczky 
Gyula síremlékét. Itt Bánó Ádám nemescsói ig.-tanító emlékezett meg 
megható beszédben a tanítóság e kiválóságának működéséről. A köz
gyűlés után 50 terítékes közebéd volt.

A dunántúli egyházkerületí tanítóegyesület f. évi rendes köz
gyűlését október hó 10-én Celldömölkön tarto tta  Grieszhaber E, 
Henrik elnöklete alatt. A közgyűlésen mintegy kétszáz főnyi hallga
tóság vett részt. Soraikban ott voltak D. Kapi Béla püspök, dr. Mes- 
terházy Ernő felügyelő, Hanzmann Károly ehker. népisk. bíz. elnök,
k. Vidos Dániel népisk. biz. világi elnök, Szabó Géza kír. tanfel
ügyelő, Arató István kőszegi leánylíceumi s Hamar Gyula soproni 
tanítóképzöintézeti igazgató, Moldoványi Gábor, a Magyar Tanítók 
Országos Szövetségének képviseletében, László Miklós püspöki tit
kár, dr. László Lajos szolgabíró, dr. Berthy Benő ehker. világi fő
jegyző, Rozsondai Károly tanár, Bácsi Sándor helyi lelkész és dr. 
Porkoláb János felügyelő, számos nyugdíjas tanító és még sok ér
deklődő. Gríesháber E. Henrik elnök tartalm as megnyitója vezette 
be a közgyűlést, amit lapunk vezető helyén közlünk. Az üdvözlésekre 
elsőnek D. Kapi Béla püspök válaszolt, ki meleg szavakkal köszön
tötte a kerület tanítóit, kik a prehistóriának munkásai s kell, hogy 
oltárra tegyék életüket s kell, hogy áldozati ajándékká váljanak a 
saját lelkiismeretük oltáránál. Bácsi Sándor lelkész azzal üdvözölte 
a tanítóságot, hogy a tanítói munka léleknevelő munka, amelyet 
mindenkinek el kell ismerni. Szabó Géza Vas megye tanfelügyelő-
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lősége, Hamar Gyula a soproni tanítóképző, Gaál Sándor a keme- 
nesaljai egyházm. tanítóegyesület, Moldoványi Gábor pedig az Orsz. 
Szövetség nevében köszöntették a közgyűlést, m unkájára Isten á l
dását kérve. A titkári jelentés után az üresedésben levő alelnöki 
állásra vitéz Nagy István sárszentlőrinci kántortanítót választották 
meg. „A faluismeret és a tanító" címen Rozsondai Károly igen ér
tékes, alapos tanulmányról, kutatásról tanúskodó előadást, Kertai 
János kőszegi ig.-tanító ,,Megemlékezés Bachról" címen szép felol
vasást tartott. Ludván Sándor celldömölki igazgató pedig ,,Az írás- 
és rajzmozdulatkészség feljesztése a népiskolában" címen tarto tt 
érdekes, hatásos előadást saját készítésű reformíráskellékek bemu
tatásával. A  közgyűlés határozatából Krug Lajos díszelnöknek díszes 
oklevél készült s annak átadására az egyesület elnöke s a soproni 
tanítói kar tagjainak képviselői kérettek fel. A mindvégig emelkedett 
hangulatú s értékes munkát kifejtő közgyűlés a Himnusz hangjaival 
ért véget.

Kis hírek.
Változások a debreceni evang. iskolánál. Földes Elek c. igaz

gató-tanító 38 évi tanítói működés után nyugalomba vonult. Helyét 
ideiglenesen a jeles képesítésű Jung Sebestyénnel töltötte be az 
egyház. Povázsay László segédtanító, sikerekben gazdag évek után, 
véglegesítést nyert. — Földes Eleket szeptember 29-ikén közgyűlés 
keretében búcsúztatta egyháza, a tanítótestület, a társadalom. A 
lelkész, igazgató, tanfelügyelet, a tanítói közösségek, szülők, tan ít
ványok melegen búcsúztak a kiváló tanítótól. Meghatottan köszönte 
meg az ünnepelt a megemlékezést. Egy kiváló, vasszorgalmú, sokol
dalú tanító érdeméről, elismertetéséről jólesik e hírt regisztrálnunk.

A debreceni evang. elemi iskola fiú- és leánycserkészcsapata 3L 
nyár folyamán 24 napot töltött Diósgyőrött. Az evang. iskola ven
dégszeretete, lelkésze kedvessége, előzékenysége, figyelme tette em
lékezetessé a sok szép kirándulást végig élt csapatok táborozását. 
Nyári táborozásukról bemutató előadásban számolnak be a tél fo
lyamán.

Páli Miska és a ravasz ördög.

Páli Miska nem a legjobb tanulók közül való ugyan, de ta lp ra
esett, éleseszü gyerek. Csupa szem, csupa fül. Ő az osztály ,,tréfa- 
csinálója“. Esetenként olyan megjegyzései vannak, hogy az egész 
osztályt nem egyszer harsogó nevetésre készteti. Beszédének azon
ban legtöbbször magva, tanulsága is van. Egy ilyen vele tö rtén t eset 
a következő.

Káté óra volt. A hatodik kérésről tanultunk. M agyarázom a
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gyerekeknek, hogy az ördög az ő ravaszságával m indenkit igyekszik 
tőrbe csalni, hogy azután utána örüljön a tőrbe csalt szegény ember 
bűnhödésén. A m egkísértésre több bibliai példát is fölhoztam. Meg
állapítottuk, hogy mi is nap-nap után ki vagyunk téve a ravasz ö r
dög csábításainak. Éppen meg akartam  kérdezni, hogy nem emlék- 
szik-e valaki saját életében egy ilyen esetre, mikor a kérdést be sem 
várva föláll helyéről a M iska gyerek s az ő jellegzetesen dadogó 
hangján azt mondja:

— Tanító úr, én egyszer már találkoztam  ezzel!
— Igazán? Hogyan volt?
— Úgy volt, hogy kukoricakása volt a vacsora. Jól emlékszem, 

valaki azt súgta nekem: Miska, ne egyél! Mondd, hogy nem vagy 
éhes. Aztán, mikor majd a kása elfogy, akkor mondd, hogy éhes 
vagy s akkor már nem lesz kása, adnak majd szalonnát. így is volt, 
csak az volt a baj, hogy rájö ttek  a dologra s édesapám  a szalonna 
helyett jól elvert. Most már tudom, ez volt az, a ravasz' ördög, aki 
engem akkor úgy rászedett.

Ez m ár négy éve történt, de a gyerekek még most sem feledték 
el Miska szomorú esetét a ravasz ördöggel.

Közli: Szakály Dezső.

Az apa így beszél. . .
A bányakerületi ev. tanítóegyesület templomi estélyén előadta

a szerző.
Ma még nincs más gondja a kicsiny fiamnak,
Csak a labdajáték, mesevilág, séta,
De már fel-felrémlik egy titkos országnak
Sok nagy rejtelm e: a pad, könyv, tábla, kréta.

Tudom jól, itt lesz már nagyhamar az óra,
Mikor a kis kezét kezemből kitépi 
S játszótérhez szokott apró, fürge lába 
A csodáknak házát aggódva átlépi.

Az én féltő, óvó, apai karomból 
Tágranyitott szemmel átsurran hozzátok,
Meg kell osztoznom majd veletek a lelkén,
S kicsiny szíve titkát nem bízza — csak rátok.

Testét az orvosok erős karja védi 
Előszedvén sok-sok bűvös fiolákat,
A leikével majd ti bánjatok szelíden 
Neveljetek benne jóságviolákat.

Vigyázzatok rá, hogy áldott bizalmának 
Emelő szárnyait lopva le ne nyessék,
S az iskolapadban, ha leül melléje,
Legyen jó pajtása majd a kötelesség.



324

Itassatok vele gyöngyöző pohárból 
Mesebeli sas-vért, tudjon napba nézni,
Sohse legyen gyáva s mint új Toldi Miklós,
M erje magának a jövőt felidézni.

Mutassatok neki földrehajló fűzfát,
Szélvésszel birkózó erőskarú tölgyet,
Tudjon lehajolni, hogyha kell, a porba 
S viharban is védje, fogja ezt a földet.

Tanítsátok meg, hogy nótaszóval menjen 
Elepesztő nyárba, kedvfagyasztó télbe,
Legyen jó étvágya s ha az élet kéri,
Szívesen harapjon türelemkenyérbe.

Lelke talajába megáldott kezetek 
Áhítatfenyőnek kis magjából hintsen,
Ha majd később ballag a nagy országúton,
Ne legyen egyedül: fölfelé tekintsen.

Vidám tornaórán legyen mindig első,
Legyen — megedződve a bohó játékon —
Gerince egyenes, a két ökle kemény,
De simogatásra a karja hajlékony.

Tudom, hamar eljön már a nagy p illan a t. . ,
Legyen megáldott a kezetek s az óra,
Amikor a fiam elviszem hozzátok 
Bízó, kérő szívvel nagy találkozóra.

Vaíhy Remport Elek. 

— ......... ................

1 KANTORI ROVAT |
v---- ----- m

Rovatvezető: H a m a r  G y u l a  soproni ev. tanítóképző-lnt. igazgató.

Három jubileum.
(Schütz, Bach és Händel.)

Különös, hogy éppen a világháború után kapott erősen lábra a 
jubileumok divatja. Amikor csak a százéves, vagy fél-, sőt negyed- 
százados születési vagy halálozási évforduló kelti fel széles rétegek 
érdeklődését a múlt egy-egy kimagasló alakja iránt: vájjon nem je
lenti-e ez azt, hogy a mai embernek nincsenek állandó ideáljai, 
hanem az eszményképeit a kerek évszámok gépies körforgása szerint 
cserélgeti?
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Evangélikus ember számára Schütz Henrik, Bach János Se
bestyén és Händel György Frigyes nagy értékeket kell, hogy jelen t
sen állandóan, nem csupán a jubileumi esztendőkben. Ezúttal 
azonban úgy látszik, mintha a kifürkészhetetlen isteni gondviselés is 
úgy akarta volna, hogy az evangélikus egyházi zene nagy* m esterei
nek a születési évei a kerek számok törvényszerűségének a  kapcsán 
együtt eszméltessék az ideálok között ingadozó, vagy ideálok nélkül 
bukdácsoló embert: nézzétek, íme három nagy embert is adott nek
tek az Isten azok közül, akik a zene szárnyain elvezetnek titeket a 
mindennap gondja és bűne közül Őhozzá!

E három közül a legrégibb: Schütz Henrik, aki 1585-ben szüle
tett és életének legnagyobb részét Drezdában, a szász választófeje
delem udvarának zenei vezetőjeként töltötte. 1672-ben halt meg, tehát 
működésének jórésze a harmincéves háború alatti és utáni időre 
esik. A háború kapcsán fellépő elszegényedés hatással volt ugyan a 
művészetének külső kereteire, hiszen az udvari ének- és zenekar vi
rágzását úgyszólván derékban törte ketté, de m ásrészt éppen a há
ború kapcsán világlik ki Schütz küldetésének a jelentősége: a sze
rényebb keretű művek ugyanolyan mélységes hit bizonyságai és 
élesztgetői, mint akár a korábbi, akár a háború befejezése utáni m á
sodik évtizedben újból teljes fényében ragyogó ének- és zenekar szá
mára komponált nagyszabású művei. Schütz művészetének a gerince 
a Szentírásból vett, vagy azt feldolgozó (parafrazeáló) szövegek 
megzenésítése, főkent zsoltárok, passiók és m otetták formájában. 
Hogy evangélikus zeneszerző lévén, a nemzeti nyelvű szöveget vette 
alapúi: ezt nem is kellene külön kiemelnem. A német szöveges zené
ben Schütz ugyanazt a gondolatot valósította meg, mint nehány évti
zeddel előtte olasz földön az úgynevezett ,,monódikus“ zenei stílus 
képviselői. Ez utóbbiaktól tanulta meg Schütz a szövegnek világosan 
tagolt, érthetően és helyesen deklam ált kezelését, amitől az előző 
időszak mesterei a bonyolultabb többszólamúság kapcsán meglehe
tősen eltávolodtak. Schütz is • írt sokszólamú karművet: ezekben 
azonban a kórusban megnyilatkozó tömeg szavai mindenki számára 
érthetőek m aradtak. Hogy Schütz művei a magyar evangélikusság 
zöme előtt mindeddig jóformán ismeretlenek, annak az a legfőbb 
oka, hogy e művek a szöveg német deklamációjával vannak szerve
sen összeforrva, ennélfogva a m agyarra való átültetésük nem lehet 
egyszerű lefordítás, hanem egészen különleges, költői és zenei ké
pességek egyesítésével megoldható feladat, amire eddig nehány ú t
törő kísérlettől eltekintve alig vállalkozott valaki. Ez tehát az első 
teendő, aminek az elodázása megfosztja a magyar evangélikus ének
karokat jól énekelhető, könnyen érthető és m indam ellett klasszikus 
magaslatokon járó karművektől. Schütz énekműveinek az értékei 
akkor lesznek megközelíthetők a magyar evangélikusság számára, 
ha akad megfelelő szövegfordító. Összes műveinek 19 kötetre te r
jedő, tudományos célú német kiadása nyomán szükség volna azután 
a leginkább hasznavehető daraboknak magyar szövegű, olcsón hozzá
férhető kiadására.

A másik két jubiláns: Bach és Händel, akik Schütznél egy év-
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századdal állnak közelebb hozzánk időbelileg. Míg Schütz jelentő
sége műveinek a német nyelvhez való kötöttsége folytán mindeddig 
jóformán kizárólag német nyelvterületen érvényesült, addig Bach 
jelentősége egyetemes. Ennek számos oka van. Bach művészetében 
nagy szerepet játszik az evangélikus koráldallam, minek folytán szá
mos müve bármilyen anyanyelvű evangélikus ember számára ta rta l
maz valamit a reformációnak a nyelvtől független szellemi öröksé
géből. További ok, hogy Bach zenei nyelvezete nincs oly szerves 
kapcsolatban a német nyelv deklamácíójával, tehát jobban tűri a 
más nyelvre való átültetést, mint Schütz zenéje. Végül azt is figye
lembe kell vennünk, hogy Bach egyházi zenéjének egy része szöveg 
nélküli, azaz tisztán hangszeres (orgonazene), ahol a nyelv okozta 
különbségek a dolog természeténél fogva nincsenek meg. De any- 
nyiban is egyetemesnek m ondhatjuk Bach művészetét, hogy zenei 
kifejezési eszközei felölelik az egyszerű négyszólamú korálletéttől az 
orgonakorái és kantáta különféle típusain keresztül az oratórium 
és a passió összetett formájáig a zenei műfajok legváltozatosabb 
ágait.

Bach művészete valóban igen magasrendű, mert nemcsak a hit 
érzésvilágának a legnagyobb magasságaiba emeli a hallgatót, hanem 
magasfokú művészi teljesítőképességet igényel az előadó részéről is. 
A Schütz-kórusokkal ellentétben Bach műveit énekelni nagyon nehéz; 
a mi templomi énekkaraink közül a jobbak is legfeljebb egy-egy 
korálletét éneklésére érettek. A kantáták, passiók és oratóriumok 
ellenpontozatos kórusai pedig csak olyan énekkaroknak volnának 
valók, amelyek régi, beható és magasszínvonalú zenei kulturáltságra 
tekinthetnek vissza, akárcsak Bach ,,Thomanerchor“-ja volt a maga 
idejében. Micsoda zenei tudásuk lehetett azoknak a 12—14 éves 
fiúknak, akik a Bach-művek diszkant- vagy altszólamát tudták éne
kelni! Ma, amikor ezeket a szólamokat rendszerint felnőtt nők 
éneklik, még képzett énekesnők is a legkomolyabb művészi teljesít
ményeik közé számítják a Bach-művek éneklését, éspedig joggal! 
Hasonló a helyzet az orgonaművek dolgában. Még a könnyebbek
nek látszó kis korálfeldolgozások (az ,,Orgelbüchlein“-ben) is csak 
avatott kezű orgonás kezébe valók. A bonyolúltafcb művekhez szük
séges alapos hangszertanulmányt a működő evangélikus kántorok 
közül csak azok a kevesek végezhettek, akik kedvező anyagi körül
ményeik révén megengedhették maguknak azt, hegy kiváló mesternél 
tanulhattak és éveket szentelhettek erre a célra. Aki pedig abban a 
szerencsés helyzetben van, hogy ezt valóban megtehette, vájjon haj
landó-e elmenni vidékre, ahol Magyarországon talán sehol sem élhet 
tisztán az egyházi zenének, hanem jóformán mindig a tanítói köte
lességekkel egyesítve kapja meg az orgona kulcsát? És maguk az 
orgonák is vájjon mekkora mértékben alkalmasak Bach müveinek a 
méltó előadására? Örülünk, hegy Bach zenéje néhány fővárosi temp
lomban kezd élő értékké lenni; ahhoz azonban, hogy ez a vidéken is 
bekövetkezhessék, nagyon sok még a tennivaló. Nemcsak a kántor
képzés színvonalán múlik a dolog: mit érne az akadémiai fokú kán
torképzés, ha utána az illető az egész életén keresztül egy pedál
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nélküli, vagy íörtpedálcs orgonán kénytelen játszani? A legtöbb vi
déki orgona elavult vagy képtelen diszpozíciójáról nem is szólok. 
Bach zenéje, a fővárosban élő evangélikusságtól eltekintve, a vidék 
számára gyakorlatilag túl nehéz előadásbelileg. Bach korában, sőt 
ma is Németországban egészen más a helyzet: míg Magyarországon 
minden kultúrtevékenység a fővárosra centralizálódik, ahonnan a 
vidéket önzetlen támogatás helyett többnyire csak elnéző, de talán 
meg sem értő mosollyal kezelik, addig akkora városok, mint nálunk 
Nyíregyháza, Békéscsaba vagy Sopron, német földön évszázados és 
tekintélyes zenei m últra tekinthetnek vissza, sőt számos vidéki város 
zenekultúrájának kialakult bizonyos egyéni színe, akárcsak pl. 
Lipcsében, ahol a ,,Thomas-Schule“ már Bach előtt is kiváló muzsi
kusokat tekinthetett a magáénak. Pedig ezen a helyzeten ideje 
volna már nálunk is változtatni, hiszen a jelenlegi állapot m ellett a 
vidéki evangélikusságnak bele kellene törődnie a Bach művészeté
hez nem méltó pongyola előadásokba, m ert a művek legtöbbje a vi
déki kórusok, orgonások és orgonák képességeit m eghaladja; vagy 
pedig be kell érnie azzal, hogy Bach zenéjéből legfeljebb a rádió 
vagy grammofón útján kaphat részt. Pedig nagyon is érdemes áldo
zatokat hozni a jelenlegi állapot m egjavítására, m ert Bach zenéje 
által valóban olyan m agaslatokra emelkedhetünk, ahová a zene ú t
jain egyedül Bach tud elvezetni.

Nem volna teljes a jubileumi megemlékezés, ha nem szólnék 
Bach nagy kortársáról: Hándelről. Ha Bach művészete a magas kö
vetelmények folytán arisztokratikus, akkor a Hándelé dem okratikus
nak volna mondható. Oratóriumszerzeményei, melyek javarészt az 
ószövetségi történetekből veszik a tárgyukat, az előadók hatalmas 
tömegeit veszik igénybe. Alapeszméjük rendszerint az, hogy Isten a 
választott népét minden ínségből m egszabadítja és győzelemre ve
zeti. Legjellegzetesebb részeik azok a kórusok, melyekben a tömeg 
segítségért imádkozik vagy a győzelem feletti örömének ad kifeje
zést. A  választott nép Hándelnél a Krisztusban hívők összességének 
az allegóriája. Bach elmélyedő természetével szemben Handelt 
inkább az ünnepi emelkedettség jellemzi, bár nála is m egtaláljuk az 
egyéni vallásos líra hangjait. A német Hándelnél az a körülmény, 
hogy sokat időzött angol földön, nem ju tta tta  teljes kifejlésre a kü
lönlegesen evangélikus jelleget. M indazonáltal olyan mü, mint a 
,,M essiás“, nem m aradhat ismeretlen és jelentőség nélküli olyan em
ber előtt sem, aki a zenében is a határozott evangélikus világnézet 
megnyilvánulását keresi. Gyakorlati szempontból aránylag a leg
könnyebben azok a Hándel-kompozíciók adhatók elő, melyek nem 
egyházi yonatkozásúak. A „Concerto grosso“-k számos darabja már 
iskolai zenekarok számára is elérhető s hogy az: ifjúság mennyire 
ötül ennek a zenének, azt a magam tanítványainál ismételten ta 
pasztaltam.

Ha az ideálok csak megközelíthető, de scha el nem érhető célo
kat jelentenek, úgy Schütz, Bach és Händel legtöbb műve — sajnos 
— egyelőre csak ideál m arad a magyar evangélikusság zöme szá
mára. Scbütznél a nyelvi, Bachnál a zenei nehézségek, Hándelnél
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pedig a rendszerint szükséges nagy tömegek egyelőre csak kiválasz
tottak számára teszik lehetővé azt, hogy e három szerző művészete 
a vallásos élet egyik állandó tényezőjévé legyen. M indazonáltal azok 
a százezrek, akiknek ez nem jut osztályrészül, ne adják fel annak 
a reményét, hogy valaha is megnyílhatik számukra ez a művészet. 
A rra kell törekedni, hogy a vázolt nehézségeket leküzdjük, mert 
méltó a cél. Schütz, Bach és Händel művészete nem csupán a ju
bileumi esztendőben, hanem mindig kell, hogy ideálja legyen az 
evangélikus egyházi zenének.

Dr. Gárdonyi Zoltán.
*

Séta a hazai orgonagyárakban c. cikk folytatása és befejezése a
f. évi decemberi számban következik,

&

Kottamellékleteínk.
A Kántori Rovat m ellékleteként az Evangélikus Népiskola f. é. 

novemberi számában 2 ádventi és 2 karácsonyi karének-kottát köz
lünk. ,,Az Úr bevonulása“ c. közölt dallam szerzője Händel György 
Frigyes, az újkor zeneköltőinek egyik legkiválóbb ja (1685— 1759). A 
közölt dallam Händelnek ,,Messiás" c. bibliai nagy oratóriumából 
való s tartalm ánál fogva ádventre vagy virágvasárnapra alkalmas. 
A közölt dallamot 3 szólamú gyermekkarra (női karra) átdolgozta 
Bartalus István (1821— 1899), kinek munkássága sok tekintetben, 
különösen a magyar zenetörténeti kutatás terén alapvető. — A ,,Jö jj, 
népek Megváltója" c. ádventi ének dallama Ambrosius milánói püs
pök (340—397) himnus-melódiájának (Veni redem ptor gentium) 
egyszerűsítéséből keletkezett s az 1524. évi erfurti két Enchiridion- 
ból ismeretes. Az eredeti latin szöveget Luther dolgozta át németre 
s a Luther-féle szöveg magyar fordítása megtalálható a Dunántúli 
Ént: esköny vnek 105. száma, illetőleg a Vietórisz József-féle magyar 
Tranoscius-fordításnak 25. száma alatt. Kottamellékletünkben az 
utóbbi szöveget használtuk fel. Az em lített dallamot dr. Gárdonyi 
Zoltán soproni ev. tanítóképző-intézeti tanárnak 3 szólamú gyer
mekkari feldolgozásaképpen közöljük. —- Harmadikul közlünk egy 
16. századbeli német eredetű (,,Es ist ein Reis entsprungen") egy
szerű menetű, a m ellett igen hangulatos karácsonyi dallamot, meg
felelő magyar szöveggel. A 3 szólamú gyermekkari vagy női kari fel
dolgozást Stein Károlynak Sursum Corda III. (Wittenberg, Herrosé) 
c. kiadványából vettük át. — Negyedik mellékletünk Bach János 
Sebestyén (1685— 1750) vegyeskari feldolgozásában ajándékozza 
meg az Evangélikus Népiskola olvasóit Schop Jánosnak, az 1590— 1665 
táján  élt hamburgi orgonásnak karácsonyi szép dallamával. A hozzá
való szöveget (,,Brich an, du schönes Morgenlicht“) Rist János we
delt (Holstein) lelkész írta. Rist (1607—1667) korának legterméke
nyebb német ev. egyházi énekköltője volt. A szóbanforgó vegyeskari 
mű magyar szövegéül a Vietórisz-féle Tranoscius-fordítás 76. számát 
használtuk fel. H. Gy.



A  m a g y a r  tu d o m á n y  n em e s i le v e le :  így lehetne nevezni a B ú v á r  
csodálatosan tartalmas októberi számát. Akármelyik oldalát lapoz
zuk fel, tisztelettel és hálával kell meghajolnunk a magyar termé
szetvizsgálók és a mérnöki tudományok hivatott művelői előtt, akik
nek tanulmányait közli, vagy akinek élete munkájáról beszámol ez a 
rendkívüli folyóirat. Egyetemi tanárok: vitéz Berde Károly, Geb
hardt Antal, Mansfeld Géza és maga a szerkesztő Lambrecht Kál
mán, Francé Rezső (Raul), a világhírű természetfilozófus; az orvosok 
közül Alföldi Béla az országgyűlés főorvosa, Győrkovács László, az 
Egyenlítő vidékén, Afrikában működő kutató, Megay László és 
Szerb Zsigmond írtak az októberi számba, rajtuk kívül mérnökök, 
középiskolai tanárok változatos tartalmú cikkeit olvashatjuk a B ú v á r 
ban. Az őszi virágok költői szépségű életrajza, a fájdalom fogalmá
nak tudományos ismertetése, a magyarországi egészségvédelem, a 
Budapesten tartott nemzetközi bőrgyógyászati kongresszus beszá
molója, Afrika gyarmatosításának története és az ottani egészség- 
ügyi viszonyok, egy Abesszíniában élő magyar gyűjtő élete, az 
amsterdami gyarmatügyi intézet, a röntgenfényképezés új módsze
rei, a bánhidai erőmű, az emberi erővel hajtott repülőgép, a rajzfilm 
készítésének kulisszatitkai, múzeumi és könyvészeti hírek, gazdag 
lapszemle és rejtvényrovat, tudományos anekdoták és hírek sorakoz
nak fel a B ú vá r  gazdag tartalmú októberi számában, melynek száznál 
több képe: páratlanul álló teljesítmény.

Kedves Kartársaim!
Megjelent negyedik, illetve hatodik kiadásban 
engedélyezett

V A L L Á S T A N  
BIBLIAI  T Ö R T É N E T E K

III—IV. o. számára című könyvem, mely röviden, 
könnyű modorban, a gyermek szellemi képessé
geinek megfelelően tárgyalja a történeteket 
Kérlek benneteket, legyetek szívesek rendelései
tekkel felkeresni. A Vallástan I.—II. osztály 
számára 80 fillér, a Bibliai történetek 1 pengő. 
257. engedmény. — Cegléd, evang. iskola.

K artársi ü d v ö z le t te l  KISZELY JÁNOS.



SZEPTEMBERTŐL JÚNIUSIG
Ez a címe annak az új olvasókönyvnek, amelyet a 
magyarhoni evangélikus népiskolák II. osztálya számára

Dr. KAPI BÉLA és SOMOGYI BÉLA
dunántúli evangélikus püspök igazgató-tanító

az Országos Ág. H. Ev. Tanítóegyesület kívánalmainak 
figyelembevételével szerkesztett.

A magyar népoktatás megújhodása
tette szükségessé ennek a könyvnek megjelenését s nem
csak az evangélikus tanítóság, hanem a szülők és a 
gyermekek is örömmel vehetik kezükbe ezt a külsejére 
szép és vonzó, tartalmára nézve maradandó értékű, a 
gyermek lelkivilágához szeretettel alkalmazkodó könyvet, 
amely az iskolában és otthon is kedves jóbarátja lesz 
minden evangélikus tanulónak.
*
Megújhodott formában és a kor szívonalán álló tartalom
mal jelenik meg ugyanezen szerzők tollából az evangélikus 
népiskolák V—VT. osztályában országszerte várva-várt új

TANKÖNYV
is, amely hivatott arra, hogy az evangélikus népiskolák 
különleges rendeltetésének mélyreható ismeretével és a 
tananyag sok tekintetben újszerű feldolgozásával úttörő 
munkát végezzen.
#
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Vigyetek lángot!
(Megnyitó.)

Meleg szeretettel köszöntőm a mai közgyűlésünkre egybegyűl
tek tisztes táborát! Köszöntőm azt a lelkes sereget, amely ma itt 
találkozóra gyülekezett, hogy közös oltáron áldozati tüzet élesszen.

Ha volt idő, amikor a tanítónak áldozati oltárrá kellett tennie 
a maga életét, akkor ez a mostani kor valóban az. Ha van hivatás, 
amely fölemelkedést kíván a szürke hétköznapok robotjából eszmék 
világába, akkor a tanítói hivatás valóban ily életprogrammot kíván.

Amikor itt összedobbanó szívvel keressük ma hivatásunk men
nél eszményibb betöltésének irányító eszméit: isteni és emberi té
nyezők találkozását kell munkálnunk.

E történelmi korban meg kell látnunk, hogy csak az isteni gond
viselés rajtunk nap-nap után megújuló ereje tarthat meg bennünket. 
Oltárrá kell tenni életünket ebben a korban, amikor olyan kimond
hatatlanul nehéz időket él át az emberiség,

,,Az oltárra az áldozati lángot Isten adja, de a láng táplálása 
az emberek dolga“, mondották legutóbb egyik tanítói közösség előtt 
főpásztori ajakak. Valóban: mi lenne, ha a tanító is oda süllyedne 
munkájában s belső, egyéni életfelfogásában, ahol oly tragikus elté
velyedéssel hagyta el az ember az örök isteni igazságokat? Hova 
süllyedne ez a világ, ha a tanító, aki nemzetnevelő működésében 
az alapvető munkát végzi, letérne az örök isteni alapról és nem 
élesztené hivatásának oltárán egyháza és nemzete történelmi kül
detésének szent lángját? Könnyen oda zuhanna, abba a sötét mély
ségbe, ahol ma a keresztyénség és az állameszme sorsa a legsötétebb 
képet mutatja: az orosz szovjet pokoli rendszerében. Ha nem élesz- 
tenők oltárainkon a valláserkölcsi és nemzeti eszme szent lángját, 
meg tudnók-e védeni egyházi és nemzeti életünket attól a sötét 
jövendőtől, ami Oroszországban lett osztályrésze, ahol hadat üzen
tek Istennek és Krisztust akarják ledönteni a porba?

Élesszünk hivatásunk oltárán lelki megújulást ébresztő, szent 
lángokat!

Szükség van e lángok világító fényére ott, ahol gyermekek áll
nak elénk s ahol oly sok fényes szikrát kell lelkünk kincseiből ki
sugározni számukra. Szükség von e lángokra, hogy felperzseljék a 
szovjet ördögi szellemét, amely most is él és terjeszkedni kíván. 
Vigyázzunk, e szellem borzalmas hatása nyomán ott van a család
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életének rombadőlése, a gyermek lelkének megmételyezése. Ott 
van lelki-testi tisztaságukból kivetkőzött gyermekek és serdülők 
u tcákat végighömpölygő serege, mint a kultúra örök szégyene!

Szükség van e lángokra, hogy munkásai lehessünk a préhisztó- 
riának, m ert csak a hivatása m agaslatán álló tanító lehet préhisztó- 
rikusa a jövendőnek.

Eszmények szolgálata babérral övezi a szolgálat munkását. Ha 
ham vad a láng, halványul a fény, keressünk fényforrást nemzetünk 
egén! A magyar géniusz ránk árasztja gazdagsága fényét és éleszti 
oltárunk tüzét. Egy-egy nem zeti nagyság felvillanik a múltból és 
fénycsóvát sugároz a m agyar égre. A tudomány, a művészet, a 
lelki és testi kultúra sok kimagasló képviselője mind ott áll előttünk 
és a világ előtt és ku ltú rtö rténetet ír.

Csak egy csillagot keressünk ki a fényes nevek ragyogó sorá
ból: a halhatatlan  virtuóz Liszt Ferenc nevét. Amikor e jubileumi 
esztendőben a művész csodálatos pályáját felidézzük a múltból, lán
got viszünk magunkkal a nemzeti kultúra szolgálatához. Melegítő 
lángot, amely felemel és erősít, buzdít és lelkesít. Szívünkbe vési, 
hogy nem veszhet el az a kultúra, amely ily nagyságokat termel; 
nem veszhet el az a nemzet, amelynek küldetése van; nem tűnhet 
el a népek óceánjában, m ert szerepe van a művelődés szolgálatában.

Milyen sok fényes csillagot varázsolhatnék a magyar égre, ha 
csak a százados, a jubileumi évfordulókat, a nemzeti tö rténet nagy 
fordulópontjait vonultatnám, fel! De, ha csak egy ilyen reflektornak 
sugárkévéjét vetítem  is elénk, meleget, derűt és bizakodást öntöttem 
a m egjelentek leikébe.

Ha bágyad a szolgálat ereje bennünk, lássuk meg azt, hogy 
minden küzdelme m ellett is nagy u tat tettünk  meg népoktatásügyi, 
egyesületi törekvéseink, jóléti intézm ényeink életében az utóbbi 
esztendők alatt. Küzdelmes múlt után, háborgó vizek hullámhegyein 
és -völgyein át hajónk némileg nyugodtabb vizekre érkezett. Ha 
van is még utunkban zátony és kőszirt, aminek elkerülése éber őr
ködést kíván a kormányostól, ha vár is reánk még küzdelem, ami 
célunk felé vezet, megnyugvással tekinthetünk vissza az elhagyott 
sötét tájak homályba vesző horizontjára.

Valláserkölcsi életfelfogás, nemzeti küldetésünk lelkeket he
vítő lángja s tiszta evangélikus életeszmény legyen vezércsillagunk. 
A kkor törekvéseink, közösségi tervek sorsa, jövendője nem lehet 
kétséges s mai találkozónk áldást terem.

Óh, vigyetek hát lángot m agatokkal, kedves Tanítótestvéreim  
otthonotok, m unkaterm etek falai közé! Vigyétek el az egyház- és 
nem zetépítés lángját! Vigyetek apostoli lángot, amikor népünk m a
gasabb m űveltségéért, magasabb képzéséért küzdőtök, amikor harcba 
szálltok népünk minden belső ellenségével: a közönnyel, maradi- 
sággal és rosszakarattal. Hevítsen benneteket ez a láng, amikor 
védelm ére keltek a családi életnek s a családvédelem kiépítésére 
kiűzitek a magyar hajlékokból a családi élet szentségét fenyegető 
lelketlen kufárság szellemét. Vigyetek lángot a falukutatás magasz
tos munkájához, a gyermektanulmányozás nemes nevelői tevékeny
ségéhez.
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Gyenge vagyok ahhoz, hogy látnoki szemmel rajzoljam meg az 
ism eretlen jövendőt. De hiszem, hirdetem  és vallom, hogy ha a 
magyar evangélikus tanító ilyen munkához viszi el a lelkesedés, a 
k itartás erőt adó lángját, akkor a közös áldozati o ltár tüze soha 
ki nem alszik, akkor szürke hétköznapok hajnalhasadásakor sok 
gyönyörű álom boldog valóságára ébredünk, m ert o ltárrá  te ttük  éle
tünket s emberi erővel bár, de tápláltuk az oltár Istentől nyert, 
örökké fénylő és melegítő tüzét.

Adja a M indenható, hogy úgy legyen!

A tanító szerepe a falumozgalomban.
Három érdek terü letre  csoportosítjuk az idetartozókat: 1. A  

népiskolai nevelés és oktatás; 2. a társadalm i és nem zeti é le t és 
3. a szorosabb értelem ben v e tt tudományos munka érdekeinek elő
mozdítása.

1. A tanító elsősorban a falu iskolaköteles gyerm ekeit neveli 
és oktatja. M índenképen arra  kell törekednie, hogy az i s k o l a  
jól betöltse hivatását. A hűségesen elvégzett iskolai munka a falu 
népének életében és így a nem zet életében minden vonatkozásban 
m egtenni gyümölcseit, m ert az iskola igen nagy alakító hatással le
het az egyénre, a falura, a nem zetre. A legfontosabb m unkáját te 
hát a falu tanítója a tanterem ben végzi el. Erejének, tudásának ja
vát ott használja fel. De az iskolában igazán közhasznú m unkát 
csak úgy végezhet, ha nem szegezi be az ablakait és nem irtózik 
attól, hogy a gyerm ekeket a falak közül kivigye. Az élet levegőjét 
be kell engedni és ki kell közben menni a tanterem ből az udvarra, 
utcára, határra. Ideálokat kell ápolnia, de a realitásokkal való á l
landó érintkezésben. M ert ami megvan, a valóságot kell az elgon
dolások, a célkitűzések irányába terelni és az eszmények felé vinni. 
M áskülönben nevelhet az iskola sokat beszélőket, álmodozókat, fél
szegeket, de nem cselekvőket, józanul dolgozókat, egész em bereket. 
De ezt a részletet nem is kell bővebben fejtegetnünk, m ert a lakó
helyism eretnek éppen pedagógiai szerepéről hallott és hallhat leg
többet a tanítóság. A népiskolai tan terv  az egész népiskolai neve
lést és tanítást, a léleknek tartalom m al való ellátását, alakítását, az 
életben való eligazodást és helytállást, a Gondviselés által adott 
életkörnyezetnek, a szülőföldnek reális ism eretére alapozza. Az a 
tanító, aki idegen a falujában, m ert nem ismeri eléggé azt és annak 
lakóit, légüres térben végez m utatványokat s a gyerm ekek gyorsan 
megérzik, hogy a tanterem ben kevés az oxigén. A tanító többé- 
kevésbbé bábszerű lény. Állandóan hadgyakorlatot tart, vak tö lté
nyekkel dolgozik, de igazi csatát nem nyerhet. Aki az iskola élet
környezetét, a term észeti világot, a kulturális, gazdasági viszonyo
kat nem ismeri, aki a nép leikétől távol él, annak nevelői m unkája 
nem is lehet eléggé biztos, az életnek építő. Aki a falun tanít, az 
ismerje ne véletlenségből, de szándékosan a falut.

2. M esszeható t á r s a d a l m i  é s  n e m z e t i  j e l e n t ő s é g e
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van annak, ha a tanító a faluját alaposan ismeri. A falu felnőttjeit 
sikerrel szintén csak tájékozottság birtokában vezetheti. Amit is
merünk, az iránt nagyobb az érdeklődésünk, a megértésünk, a ra 
gaszkodásunk. Társadalm i életünk és nemzetünk állapota egészsé
gesebben alakul, ha hiúságtól mentesen, kendőzetlenül ismerjük meg 
önmagunkat, körülm ényeinket. A ma nagy bajainak orvoslására csak 
lelkiism eretes önvizsgálat vezethet. Ha a tanító jól ismeri a helyze
tet, akkor azt felfelé is tudja közvetíteni. Nagyobb szolgálatot nem 
is tehet jövőnknek, mintha személyén keresztül is tanul nézni a 
m űveltebb réteg, az egyszerű nép tömegeire és a nép a tanítón ke
resztül tanulja is megbecsülni és bizalommal követni a vezető osz
tályokat. Ehhez persze az első követelm ény az, hogy a művelt osz
tály szerencsétlen és kicsinyes önzésében ne oszoljon klikk érde
keltségekre. Ne feledje el semmiféle osztály vagy életpálya tagja, 
hogy sorsa a nemzet számbeli többségének állapotától függ s a m a
gyar őserő, a regenerálóképesség a falusi földmíves töm egekben van.

3. Végül nézzük a tiszta t u d o m á n y o s  k u t a t á s  érdekét. 
Ez nem különül el a nemzet érdekeitől. Az igazunkért való tudo
mányos helytállás a nem zetünk exisztenciális feladata. A tudom á
nyos igazságok a fennállásunk erőforrásai. A küzdelmet a nem zetek 
először szellemi téren  vívják meg. A népünk tudományos megisme
rése tehát nem érzelmi rajongás, hanem komoly, tudatos, szükséges 
munka. Gyűjtés és építés. A magyarság szétszórt erőinek, értékei
nek összetömörítése, ezeréves élményeinek tudatos birtoklása. Ma 
már tartunk  ott, hogy Bartók, Kodály dalgyüjtését vagy Horgernek 
hétfalusi csángó népmese gyűjteményét nemzeti kincsnek és fegy
vernek valljuk.

Mit tehet a tanító a falu tudományos felvételének szolgálatá
ban? A tanító nem tudós. De, ha a népélettel foglalkozó kiváló 
tudósaink műveit olvassuk, látjuk, hogy ők csaknem kivétel nélkül 
hivatkoznak a tanítók értékes közrem űködésére. A tanító férhet 
könnyen hozzá a ku tatás számára nélkülözhetetlen ősanyaghoz. Sok
kal könnyebben, mint a városból kijövő, a falun idegen „u rak“. 
Tehát a gyűjtés munkájában a tudomány számít a tanítóság segít
ségére. Ha a tanítóság kissé foglalkozik a kérdéssel s a legszüksé
gesebb tájékozódást megszerzi, akkor már kellő körültekintéssel 
igen jó munkát tud végezni. Sőt olyan tanítók is vannak, akik tu 
dományos téren  elismert nevet szereztek. Talán sokan hallották a 
volt soproni ev. tanító, Bünker Rajmond nevét. Őt sok helyen idézik 
a néprajziban. A tárgyi néprajz minden ágában, a folklorisztikában, 
néplélektanban, helytörténeti kutatásban szép eredm ényeket vár a 
tudom ány is a tanítóságtól.

H e r r m a n n  Antal közism ert kiváló etnográfusunk a Magyar 
Néprajzi Társaság első szegedi propagandagyűlésén 1920-ban azt 
mondotta, hogy a nép vallásos m egnyilatkozásának, babonáinak, 
meséinek, mondáinak, szokásainak, művészeti alkotásainak, hasz
nálati eszközeinek, általában a néprajzi értékeknek teljes össze
gyűjtésében az irányító, rendszerező szaktudás legértékesebb, sőt 
nélkülözhetetlen dolgozótársa a néptanító, aki mindig és mindenütt 
közvetlenül és bensőségesen érintkezhetik a néppel, annak minden
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Tétegével. Ebbéli munkájával nagy hasznára van a nem zeti tudo
m ánynak és az emberi civilizációnak, a népnek és önmagának. Meg
könnyíti pedagógiai feladatát, megszerzi a nép bizalmát, tekintély t 
szerez magának le- és felfelé.

A tudományos népkutatás műhelyébe egy igen jellemző és szép 
példán keresztül pillantsunk bele. Vegyük a lakóhely, település, 
népiség történetének, a h e l y t ö r t é n e t n e k  kérdését. Az álla
mok arra  törekszenek, hogy a területük birtoklásának jogcíme ne 
csak a fegyveres erő, a számbeli túlsúly, a nyers hatalom  legyen. 
Ezért dolgoznak pl, a rom ánok azon, hogy a székelység rom án ere
detét és a dák-rom án folytatólagos b irtoklást tudom ányosan bebi
zonyítsák. A csehek a felvidéki település tö rténetéből azt a k o r
szakot dolgozták fel, amely nekik kedvezőbb. Legerőteljesebben a 
ném etek dolgoznak. Berlinben, S tuttgartban, Lipcsében, M arburg- 
ban hatalm as intézeteik vannak. Legnagyobb a M ünchenben 1925- 
ben lé tesíte tt Akadem ie zur w issenschaftlichen Erforschung, zur 
Pflege des Deutschtums, röviden: Deutsche Akadem ie. A legkivá
lóbb tudósok dolgoznak együtt, hogy a ném etségre tartozó kérdések 
megjelentessenek. Az erőt az adja meg, hogy a mozgalom mögött 
nem a hivatalos államhatalom, hanem a m agáraeszmélés áll. Kitűnő 
tudósaink azt állapítják meg, hogy mi nem használtuk ki a Trianon 
óta eltelt fontos éveket céltudatos, szívós építőm unkára. Revíziós 
irodalm unknak nem igen akad komoly, értékes term éke. H irtelen 
csaptak össze valam it és a hazafiságból üzletet csináltak. Revíziós 
mozgalmunk is inkább külsőség, ünnepek rendezése és szónoklás, 
mint ahogy M á l y u s z  Elemér és vele sokan vallják: ,,szépcímű tá r 
sadalmi egyesületek tevékenysége m arad t“. Pedig Közép-Európá- 
ban erős szellemi mérkőzés folyik. Égető szükségünk van nekünk is 
a cselekvésre. A hely történetkutatás kérdésében kövessük a pesti 
tudományegyetem imént em lített történész-professzorának fejtege
téseit. Egy nép tö rténe té t pontosan csak úgy lehet megismerni, ha 
a gyökérszálak, az alkotórészek, az együttélés kisebb népi közös
ségei vizsgálat alá vétetnek. Ezek a falu, a város, a megye. A 
magyar középosztálynak reális történelm i tájékozottsága azért hi
ányzik, m ert helytörténeti irodalmunk értéktelen , a múlt tanulm á
nyozásához és m egértéséhez nem ébreszt kedvet. A  középosztályunk 
műveltsége nem nyerte el azt a történelm i árnyalatát, amely fan
tasztikus álom képek kergetésétől v isszatarto tta  volna. Tehát na
gyon fontos tudományos feladat, minél több magyar falu, város hely- 
tö rténetének  jó megírása. Egy lakóhely tö rténetének  egyik legfon
tosabb forrása nem az az esetleg csak kevés íro tt emlék, ami fenn
m aradt, hanem minden helyet megjelölő név, a d ű l ő n e v e k ,  tá- 
gabb kifejezéssel h a t á r n e v e k :  hegyek, dombok, lejtők, rétek, 
erdők, szántók, források, patakok, u tak  stb. nevei. (Errevonatkozó- 
lag sok adatot közöl a ,,M agyar Nyelv“, hasznos tanulm ányokat hoz 
a ,,Föld és Em ber“, a „Századok“ című folyóiratok.) A határnevek
ben benne van a falu életének alakulása, csak meg kell fejteni. A 
megfejtés nem a tanító feladata, de az adatok hű összegyűjtésén 
a nem kim ondott szakem berek százai dolgozhatnak. S itt felemlíti
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Mályusz Elemér a tan ítókat is. Nem kellene mást tenpiök, mint 
ABC rendbe a leggondosabban összeírni még oly jelentéktelennek 
látszó vagy visszataszító neveket. Esetleg régi összeírásokban utána 
lehetne nézni még az anyagnak. Ehhez a sorozathoz mellékelni 
kellene egy katasz teri térképvázla to t s számjegyekkel megjelölni a 
megfelelő helyeket. Az egyes helyekkel kapcsolatos esetleges le
leteket, m ondákat, hagyományt, történelm i tényeket, a helynév ke
letkezésére vonatkozókat össze kellene ehhez állítani s az így be
gyűjtött anyagot csatolni az Országos Levéltárban levő m érhetet
len nagytömegű adathoz. Ez alapon lehetne szakem bereknek a leg
fontosabb helyek tö rténe té t megírni. Három évtized m ulasztását 
kellene pótolni, Ném etországban a Flurnamenforschung-gal min
denki tisztában van. Bajorországban rendeletet adtak ki, hogy az 
iskolákban a tanítók már a tisztázott dülőnévm agyarázatokkal éb
resszék fel a történelm i érdeklődést. Itt van egy terület, ahol a 
tanítóság kellő összefogás m ellett korszakos szolgálatot is tehetne 
a magyar történetírásnak. A történelem nek ez a cselekvő művelése 
valóban nemzeti feladat. A  m unkát nem egy ember csinálja, hanem 
egész m unkarendszerek dolgozhatnak.

Befejezésül csak ismételjük, hogy a falukutatás ma már orszá
gos nemzetvédő mozgalom. De vigyázni kell, hogy a mindenre vál
lalkozók le ne járassák. Az elmondottakból láthatjuk, hogy a ta 
nítóság az első helyen érdekelt ebben a falumunkában. Igen tan á
csos volna, hogy az evangélikus tanítóság is a szakkörökkel való 
érintkezést keresse s kellő előkészület után ajánlja fel szolgálatát 
valamilyen határozott feladat m egoldására testületileg. Tudtunkkal 
a tanítóság még nem foglalkozott és nem kapcsolódott be együtte
sen ebbe a munkába. De a tanítók már sok helyen dolgoznak. Az 
Orsz, Tanítószövetség határozato t hozott a mozgalomba való bele- 
kapcsolódás érdekében. A részvételt nem kellene kötelezőleg min
denkire erőszakolni. Az dolgozzék, akinek megvan hozzá a tudása, 
kedve, ereje, ideje. Milyen célszerű lenne, ha az evangélikus tanító
ság az első sorban mozdulna meg együttes munkára. Éppen, m ert 
kevesebben vagyunk, könnyebben mozoghatunk, s meg kell m utat
nunk, hogy a létszámunk csekélysége nem tehet feleslegessé ebben 
a hazában.

Azt nem bizonyítgatjuk, hogy a tanítóság, a tanítói állás sokat 
nyerhet ezáltal a horderejében. Olyanok, akik alig vesznek rólunk 
tudomást, megismerni, megbecsülni tanulnának minket. De elsősor
ban nem a saját állásának, telán nem is a pedagógiának tenne szol
gálatot a tanítóság, hanem a magyar népnek, kíizködő egyházának 
és széttépett hazájának. Rozsondaí Károly.

F e l h a s z n á l t  i r o d a l o m .  Bene Lajos: A magyar falu 
társadalm a. Budapest, 1925. — Bodor Antal: A falukutatás vezér
fonala. Budapest, 1935. — Bodor Antal: Honismeret könyve. Buda
pest, 1935. ■— Bodor Antal: A falu megismerése. Budapest, 1934, — 
Eiert W erner: A lutheri keresztyénség jelentősége a társadalm i rend 
szempontjából. Keresztyén Igazság, 1935. 9. sz. —- Herrm ann Antal: 
A néprajz és a néptanító. N éptanítók Lapja, 1920. 44—46. sz. —
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Hóman Bálint: A magyar tö rténetírás új útjai. Budapest, 1931. — 
M agyar Szemle falu-száma, 1929. 2. sz. — Új-Kor,aktiv katholikus 
organum, 1935. szept. 1. és 15. sz. — Váradi József: Mit kíván a falu 
a tanítóképzéstől? M agyar Tanítóképző, 1935. s. sz. — Weis István: 
A  mai magyar társadalom . Budapest. — W eis István: A magyar falu. 
Budapest, 1931.

Egység pedagógiai munkánkban.
ír ta  Dex Ferenc,

„Egység“ — mainap divatos szó. De nem azért hozom ide.
„Egység“ erőt jelent s ma is erőt gyűjteni jöttünk össze egy új 

m unkaév kezdetén.
Az egységre való törekvés benne van a term észetes ember lé

nyében. A biztonságnak milyen megnyugtató érzése fog el bennün
ket, ha ilyen egység részének tudjuk m agunkat s mennyire ingado
zóvá válik életútunk a m agunkrahagyatottságban! Nem csoda, ha 
egység után kiáltunk éppen ma ebben a gazdaságilag, fizikailag és 
szellemileg széthullott világban.

A komoly munkás szám ára az élet sohasem jelentett sétau tat, 
minden kornak és foglalkozásnak m egvoltak a maga életterhei, de 
annyi gond és nehézség, széthúzás és ziláltság között kevés gene
ráció élte le küzdelmes életét, mint a mai. Egyén, család, tá rsad a
lom, nemzet, egzisztenciájáért kénytelen küzdeni. Velük s bennük 
vergődünk mi is, akiknek ki kell formálnunk s az ifjú lelkekben 
m egingathatatlan szilárdsággal elhelyeznünk a m agyar jövendő ta lp 
kövét . . .

De kusza idegekkel, gondterhes fejjel, életkeserűséggel teli lé
lekkel lehet-e egyáltalában komoly m unkát végezni s különösen a 
mi magas feladatunkat szabad-e ily lelkiséggel csak m egközelíteni is?

Nem — és újra nem!
Az iskola az az égő csipkebokor, mely előtt sarút kell oldani! 

Azért, édes Testvérem , kit az Úr szintén néven szólított, vesd le a 
gondok sarúját, simítsd ki arcod redőit, m ielőtt tanterm ed kilincsére 
tennéd kezedet s küszöbét csak akkor lépd át, amikor testi-lelki 
egységnek érzed magadat. A kkor Isten segítségével kész vagy az 
alkotó munkára.

De kész-e a közös munka második tényezője, a tanítvány is? 
Valószínűleg még nem. A n n a k . gyermekgondolatai még szerteszét 
röpködnek, mint játszi pillék a ta rk a  virágokon. Neki hiába mon
danám., hogy szedje össze gondolatait. Oly messze esnek ezek egy
mástól, hogy mire fölszedi az egyiket, elvész a másik. Ö s s z e  nem 
igen hozza a segítségem nélkül. S én a segítséget onnan hívom, 
ahonnan jő minden jó és tökéletes ajándék. Egy koráit intonálok s 
karban elmondjuk reggeli imánkat. Ezzel egységbe hozom a lelke
ket, egyenként és összesen. Szinte érzékelhetőleg Isten védőszár
nya alá helyezzük m agunkat s így fogunk egy akaratta l közös mun
kánkhoz.
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Hogy ez a munka eredm ényes és m aradandó legyen, az a tanító 
ráterm ettségén, a tanulók szorgalmán kívül, elsősorban a konzentri- 
kusan összeállított m unkatervtől, a gondos előkészülettől, valam int 
a módszer helyes m egválasztásától függ.

Az iskola fejlődési útján sokféle eszm eáram latnak hódolt. Volt 
idő, midőn az értelem  kim űvelésére fek te tte  a fősúlyt. A tanulót 
bőségesen ellátta  munkával, de segítségével, a módszeres vezetéssel 
fukarkodott. Ebben a „Lernschule“-ban az oktató személye állott 
mindig előtérben és a tekintély  sértetlensége volt a főcél. A zért a 
tanulóiskola csak oly irányban foglalkozott neveléssel, hogy szigo
rúan m egkövetelte a növendéktől a külső fegyelmet.

A H erbart—Ziller-féle eszmék elterjedésével az iskola az előb
bivel merőben ellentétes arculatot mutat. A szerepek felcserélőd
nek. Most a gyermek kerül előtérbe. S zeretettel veszi körül a 
tanító. így igyekszik, jótékony befolyás alá helyezve, nevelni, ta 
nítani. Azt akarja, hogy megszeresse az iskoláját, jól érezze m agát 
benne. Evégből az iskolai munkával sem fárasztja. Oly kedvesen 
és kívánatos csomagolásban nyújtja oda a szórakozó „publikum nak“ 
tanítási anyagát, hogy talán csak a játék végén eszmél rá a kis 
sereg, hogy: ni-ni, hiszen a meséből új betű, a tréfából új szám 
bújt ki!

Nem m erek követ vetni játszva-tanító kollégáimra. Velem is 
m egtörtént — igaz, ifjú valék még —, hogy javában igyekeztünk 
a tizenhatodik betű megismerése felé, amikor egy igen kedves kis
lányom rám szólt: M ikor kezdünk már tanulni, tanító bácsi?

Dícséret-e ez, vagy lesújtó kritika? A kkor dicséretnek vettem , 
büszke voltam „m űvészetem “ ily spontán értékelése miatt. Ma sem 
restellem  az esetet, csak sokat gondolkoztam azóta az „elism erés“ 
felett. S rájöttem  arra, hogy a jóból is m egárt a sok: túlságba vinni 
a megkönnyítést sem szabad.

A tavasszal fiam különféle vírágpalántával együtt egy különle
ges kaktuszt is hozott a kertünk számára. E lültette jó, feljavított 
kerti földbe. De a kaktusz nem akart aléltságából magához térni, 
hiába babusgattuk, sajnálgattuk. A minap aztán megtömtem egy 
cserepet kavicsos homokkal, beleültettem  a fonnyadt növényt s — 
egy hét sem telt bele — meggyógyult az én kaktuszom. Úgylátszik 
a munka hiányzott a gyökerének.

Ez az eset — nemde? — párhuzamos a fentivel. Az ember 
lelke, ha eljön az ideje, szintén megkívánja szerveinek munkába 
fogását. Az az eredmény, m elyért magának is meg kell dolgoznia, 
nagyobb örömet jelent a számára s am ellett maradandóbb, mint az, 
mely ölébe hull — a tanító bácsi vagy néni verejtékezése nyomán.

Ilyen intenzív m unkára fogja a gyerm eket bölcs körültekintés
sel, józan szeretettel a ma iskolája: a m u n k a i s k o l a  a maga 
egységbefogott kulturadom ányaival, term észetes közlési módsze
rével.

A mai iskola nem törekszik arra, hogy lexikális tudáshalmazzal 
tömje meg a kis koponyákat. Figyelembe veszi a gyermek term é
szetét, érdeklődési körét, felfogó — és kifejezőképességét. Nem a 
tudás teljességének elnyerése szab tehát irányt az iskola m unkájá
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nak, hanem egyrészt maga a g y e r m e k  összes testi és lelki sajátos
ságaival, m ásrészt a v a l ó  é l e t  és az a mód, ahogy az élet a kö r
nyező tárgyakat és dolgokat az ébredő em berkével érinthezésbe és 
viszonyba hozza. Maga az é 1 e t legyen a tanító mester, ez a mottó. 
A  tanítói tevékenység szükség esetén csak kiegészít, irányít, ta 
nácsol.

A  fentiekből folyik, hogy a modern iskola m unkaterületét nem 
zárhaja le az iskolaterem  négy fala. A tanítónak ki kell vinnie gyer
m ekseregét a lüktető életbe, a nagy term észet életnyilvánulásai elé, 
az em beri kulturm unka színhelyeire. A m egismeréseket nem csupán 
könyvekből és képekről szerzi a tanuló, hanem a való dolgok, tö r
ténések  megfigyelése, közvetlen tapasztalatok, élmények által, am e
lyeket feldolgozván, csak intenziv szellemi és fizikai munkakifejtés 
árán  tehet sajátjává. Az út pedig, melyet e közben a gyermeknek 
járnia kell, ugyanaz, amelyet az elődök kulturális fejlődésük folya
mán évezredek alatt m egtettek. A dolgok ilyetén szemlélése mel
le tt az egyes megismerések nem elkülönülve, hanem a maguk kör
nyezeti összefüggésében hatnak a kutató lélekre. A szerzett be
nyomás sem lehet tehát felületes. Hogy ezt még mélyebbé, kitöröl- 
hetetenül m aradandóvá tegyük, már a m unkatervünket is úgy állít
juk össze, hogy előírt tananyagunk egyes tételei kiegészítsék, alá
tám asszák egymást. így tanítási e g y s é g e k  keletkeznek, melyek 
az élénk változatosság m ellett is béklyónélküli koncentrációba fog
ják a gyermek gondolatait, figyelmét.

Az egységes m unkaterv gerincét az otthon, a környezet, egy
szóval a szülőföld megismerése fogja képezni. Ez a beszéd- és é r
telem gyakorlati anyag jelöli ki a legtöbb esetben a többi tantárgyak 
feladatait is. Viszont a szülőföldre, a gyermek környezetére vonat
kozó tanítási té te leke t a rendszeres, jól előkészített tanulmányi sé
ták  és kirándulások, valamint céltudatos megfigyelések, vagy a gyer
m ek alkalmi élményei szállítják. A szülőföld rögéhez odanőtt gyer
mek bizonyára szeretettel foglalkozik az ismerős környezetből vett 
tananyaggal. Nem vár nógatást a m unkára s szívesen segít tanuló
társának  is (osztálymunkák). A munkaközösségben kifejlődik a kol
lek tiv itás egy bizonyos foka, mely az osztályszellem tápláló talaja 
s a legkívánatosabb egységet terem ti meg a tanulótársak között. 
Az osztály pedig megszereti a munkát, melyben ö n t e v é k e n y 
s é g  e a legmesszebbmenően érvényesülhet.

A tanításnak ilyszellemű vezetése nem bírja el az órarend me
revségét, de jótékonyan átértékeli az úgynevezett osztályfegyelem 
fogalmát is. Kényszerzubbonyban nem lehet a szó nemes értelm é
ben dolgozni, legfeljebb a korbács szigora alatt fogcsikorgatva ro
botolni.

Pedig a mai iskola éppen a munkában látja a leghatásosabb ne
velőeszközt, az embernemesítő csodaszert. M iért ijesztené tehát el 
tőle a fejlődő em bert? A t a n t e r e m  m a  r e n d b e n t a r t o t t  
g y e r m e k s z o b a .  M ert világos, hogy a bizonyos m értékig meg
engedett mozgási, esetleg halk beszélgetési szabadság (valamely 
problém a m egtanácskozása) az öntevékenység elvének alkalm azása 
m ellett elkerülhetetlen. De nincs is szükség rá, hogy elkerüljük.
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Csak így érhetjük el, hogy a gyermek második o t t h o n á v á  váljék 
az iskola. M ásodik? . , . Sajnos sok esetben egyedüli otthona az 
iskola. Bizony, odajutottunk, hogy az iskolának ma már — arány
lag sok növendéke számára — a családot is pótolnia kell. Nem 
csupán szociális vonatkozásban ró reá az élet üj kötelességeket, 
hanem — s ez a szomorúbb tény — akárhányszor gyógyírt kell k e 
resnie a vérségi kötelékek ellazulásán, vagy elszakadása nyomán 
rezgő szívfájdalom elzsongítására; a szétdúlt családi fészekből k i
po ttyant em berfiókát melengető ölébe kell fogadnia. Szinte ember- 
fölötti vállalkozás, ha szülőhelyettesnek kell odaállani. De kivon
hatja-e magát, különösen a protestáns iskola a krisztusi intelem alól, 
mely egyúttal a legszebb ígéretet is jelenti: ,,Aki egyet is befogad 
e kicsinyek közül az Én nevemben, az Engem fogad be!“ Áldott is
kola, melynek szellemi légkörében fölszárad a könny s mosolyra 
derül a vonagló ajak!

Az ideális iskolának a s z ü l ő i  h á z z a l  i s  e g y s é g b e n  
kell lennie. Normális viszonyok m ellett a kapcsolat m egterem tése 
nem ütközik nehézségbe. A szülők szívesen közelednek ahhoz az 
egyéniséghez, akire legféltettebb kincsüket bízták. Ha azonban 
bármi okból ez a közeledés elmaradna, akkor a tanítónak kell az 
első lépést megtennie. Ez alól akkor sincs felmentve, ha az elma
radó szülő talán „haragosa“ volna a tanítónak. Sőt itt u ta t egyen
getni kétszeres hivatásbeli kötelessége. A józan, intelligens em ber
nek meg kell találnia a m egbékéltetés ú tját hivatali tekintélyének 
s emberi méltóságának csorbíttatása nélkül. Tanító és szülő között 
olyan viszonynak kell kifejlődnie, hogy ez a két nevelőfaktor te l
jes bizalommal tárgyalhassa meg egymásközt a gyermek körül eset
leg felmerülő problém ákat. Környezettanulm ány nélkül pedig hibá
san fogja megítélni a tanító a növendéket. (Folytatása következik.)

Mire ügyeljünk a jövő évi anyag 
feldolgozásánál ?

(Folytatás.)
Megtekintés nélkül sohase hagyja a tanító a gyerek dolgát! Egy 

elismeréssel adózó, simogató pillantásnak kell kerülni minden kis 
füzetkére! Nem elég csak a helyesírási, szerkezeti hibákat észre
venni; a külső formát is elbíráljuk. Egyenesen hozzászólunk az írás 
szépségéhez a füzetben épúgy, mint a nagytáblán. Észrevehetően 
élesedik a formaérzékük is a nyelvérzékkel.

Fiatalabb kartársaknak nagyon jó, ha az idősebbek iskolájába 
el-ellátogatnak. Egyetlen alkalm at se mulasszanak el. Egyébként az 
Új tanterv életbeléptetése óta nagy haladás mutatkozik e tekintet
ben is.

Azonban fennáll annak a szükségessége, hogy a tanítógyűlések
ről ne m aradjanak el a mintatanítások. Az őszi tanítógyűlések meg
tartását éppen ez teszi megindokolná. Az erre szolgáló napidíjaknak, 
útiköltségeknek a megtakarításával a haladás kerekének a megkötői
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leszünk. Az ellenkezőt állítok teljesen érzéketlenek a tanügyi szük
ségletek iránt. Igen ügyes fogásoknak, módszerességeknek, életre
való eszm éknek voltak és lesznek kútforrásává ezek a m intatanítások.

Végül mindenkinek kötelessége a tanügyi lapok szorgalmas ol
vasgatása, tanulmányozása, m ert azokból ismerjük meg a folyton fe j
lődő, élő népoktatást, ezekből ismerik meg a fiatal kartársak az 
igazi tanítói munkát.

Számolás, mérés.
Itt is különös figyelemmel legyünk a gyakorlatiasságra! Mindig 

az életben előforduló s valóban meglévő dolgokkal foglalkozzunk! 
Sohasem csak k i g o n d o l t  vagy e l k é p z e l t  lehetetlenségekkel, 
am elyek a gyermek eszmekörétől messze esnek. Más példa kell a 
falusi, más a városi gyermeknek. Más a falusiak gazdaságban gyö
keredző  egyszerű, de roppant súlyos m unkában folyó élete, s más 
a városi intelligens, kereskedő vagy iparos emberé. A példák k i
keresésénél ezeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül.

A  felsőbb osztályokban nagyon sokat foglalkozunk a m értékek
kel, m ert ezeknek alapos ism erete nélkül alig ér valamit a számo
lásunk, mérésünk.

Hogyan lehetne mérni mérés nélkül? Az életben is mindent 
m értékkel adunk, veszünk, használunk, tehát ezekkel minden lépé
sünk össze van kötve. Nem milliós számokkal, tízesekkel, ezresek
kel való szemfényvesztő dobálódzás a fő, hanem ami az életünkhöz, 
a foglalkozásunkhoz úgyszólván hozzá van nőve, ami naponként 
előfordul.

Gabonát, lisztet, cukrot, rizsát, ruhát veszünk s mérünk, tehát 
ezeknek az árait számítgassuk a hozzátartozó m értékekkel. Falusi 
gyermek, gazda, ember fia a boltba, vásárra jár, állatot ad-vesz, 
élve, tiszta súlyban, százalékos levonásokban. Sokszor csak úgy 
ham arosan, kapásból, hozzávetőlegesen számítva a gyors tájékozó
dás kedvéért. Ezeket gyakoroltassuk!

Vásáron akárhányszor megkérdezi a kereskedő az eladó gaz
dát: Hogy a tehén, uram bátyám ? A gazda kiböki a szíve szándékát, 
s a másik kérdés már hátba tám adás: ,,Hát kilóra hogy lenne?“

Ilyenkor kell tisztában lenni, hamar kisütni, hogy mi rejlik a 
második kérdés mögött! Az erre való készülést is az iskolából 
vigye haza a gyermek.

A szemmel való m érést, becslést is gyakoroltassuk. Legyenek 
tisztában a százalék fogalmával ne csak a kam atszám ítás keretében, 
de minden viszonylatban! K ereskedősegédek, üzletvezetők százalék
ban  kapják a fizetésüket, A leölt vagy eladott állatnál így számítják 
ki a tiszta hús súlyát, így a vasúton érkező áruk tiszta súlyát, vagy 
a göngyöleget stb.

Ne mindig egyenes arányban fejlődő dolgokat, hanem megfor
dítva is! M inden kérdésnek van egy negatív formája is. Pl. 80 km 
sebességgel haladó vonat hat és fél óra alatt mennyire jut? Most 
fordítsuk meg a kérdést! 500 km u ta t mennyi idő alatt tesz meg a 
60 km sebességgel haladó vonat?

A  II. oszt. gyermek is megérti nagyon könnyen, hogy ha nyolc
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sorban 96 fa van, egyben nem lehet annyi, csak nyolcszor keve- 
vesebb, A 96-ot tehát nyolc sorba osztom, nyolcszor kevesebbé 
teszem.

A számok egymás alá írása is rendkívül fontos s többen nem 
is ügyelnek rá. Nem lehet nagyon közel egyik számjegy a másikhoz, 
ez nagyon zavar. Könnyen észrevehető legyen az egyesek, tizesek, 
százasok stb. oszlopa, ha minden zavar nélkül akarunk összeadni,, 
kivonni. Tisztázni lehet ezeket a dolgokat, ha a gyermekkel egész: 
lélekkel foglalkozunk.

Az eredmény keresgélésén, az elinduláson, a gondolkodás me
netén azonnal észrevesszük, hogy a szükséges alapossággal foglal
koztak-e ezekkel a dolgokkal. Mert amit a gyermek tud, abba nem 
zavarodik bele soha.

A tér- és testm értékeket se lehet csak f é l i g - m e d d í g  tudni, 
m ert így semmit se tudunk belőlük. Azonban csak azzal foglalko
zom., am elyiket valóban sokszor használok. A hosszúság-, ür- és 
súlym értékeknél viszont alig hagyhatunk el valamit. A m értékek
nél a váltószámok szerint legkönnyebb eligazodni. Az egész m érték- 
rendszer csak így rögzíthető meg biztosan. Hogy alapos gyakorlat 
is kell hozzá, az magától értetődő valami.

A m értannál is az életben előforduló dolgok a fontosak. Sza
bálytalan sokszög, csonka gúla, kúp köbtartalm a is tananyag (Nem 
tananyaga a hatosztályú elemi iskolának. Szerk.), de mivel egyszerű 
em ber életében ritkán fordul elő, nem dolgozom fel olyan részle
tességgel, mint a henger, négyzetes oszlop térfogatát; különösen, ha 
valami okból az idővel takarékoskodni kell.

Biztosan tudjon bánni a gyermek a tizedes törtekkel fejben és 
írásban is. Különösen a 10-, 100-, 1000-rel való szorzás-osztásra 
gondolok.

Ha a közönséges törtekkel való bánásmódban nem oly biztos 
valami rajta kívül álló akadály miatt, legalább azt kell tudni, hogyan 
változtassuk át tizedes tö rtté  őket.

Példákkal csak akkor számolhatok, ha tiszta számokkal már 
tud bánni a gyermek, ha a számolás technikai része nem okoz gon
dot nála s a mértékrendszert is jól ismeri.

A régi példatárakat újakkal cseréljük fel! Ma nem számtenger, 
adathalm az kell, hanem a gyakorlati élet esetei. Olyan anyag, m ér
ték, árak, am elyeket naponként használunk a háztartásban (1. Kiss
J. gyak. isk. tankönyvét).

A példa megfejtésénél a gondolkodás menete a fontos, az el
indulás, az eredm ény keresgélése. Pár helyen így felelt a gyerek: 
,,Ezt úgy tudom meg, hogy elosztom." Ugye, egyetértünk abban, 
hogy ez a mai iskolában nem kielégítő felelet.

Én így mondanám el: ,,Ha 3'5 m éternek az ára 48 P, egy m éter
ért 3’5-szer kevesebb kell. Tehát a 48 P-t teszem 3'5 -szer keve
sebbé . Ha valahol mégis zavar m utatkoznék, először mindig ma
gunkra gondoljunk! Nem hibáztunk-e mi? M egmagyaráztuk-e, szem
léltettük-e eléggé, elébetártuk-e világosan, érthetően? Különben a 
szeretettel, türelemmel való foglalkozás minden akadályt leküzd*
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A földrajz, történelem tanításánál is szemléltetés segíti meg
rögzíteni a nyújtott ism eretet. Történetnél a képeknek, földrajz
tanításnál a rajznak van nagy jelentősége. A képről egész korszak
nak, királyoknak az életét, tö rténe té t elmeséli a gyermek, kivált
képen, ha vázlatosan nyolc-tízsoros jegyzetet is készített róla ma
gának. Valamely földrajzi egység ism ertetésénél bármely egyszerű, 
kezdetleges rajz többet jelent, mint a szöveg magolása, tanulása 
m ellett a térkép  mutogatása.

A té rk ép e t a gyermek a saját rajzairól ismeri meg igazán el- 
feledhetetlenül. Ha még olyan kezdetleges és egyszerű vonásokkal 
rajzolja is meg az ott fellelhető hegyvonulatokat, folyókat, városo
kat stb., csak így tudja az egészet elképzelni. A folyók, hegyek 
vonulási irányát színes irónnal, a kivitelre, behozatalra kerülő ipar
cikkek, term ények nevét ki- vagy befelé m utató nyíllal jelezzük!

A rajz alá kerülnek a vonatkozó csoportosítás szerinti meg
jegyzések, szavak, mondások. Pl. term ények, készülő iparcikkek, 
ipari gócpontok, foglalkozási ágak, néprajzi, történelm i adatok, be
hozatal, kivitel stb.

Mivel a rajzot maga csinálta a gyermek, ha ránéz, már minden 
hozzá kapcsolódó dolgot elmesél róla. Sőt, ha a jegyzet nincs kéz
nél, ham arosan újat készít helyette.

Igaz, hogy minden tárgyhoz külön füzetke kell! (Felesleges! 
Használjunk m indenttudó füzetet. Szerk.) A ma tanítói már be
látják, hogy a gyermek kezébe nem kell könyv, amelyből tanulni- 
valót adunk fel; a t a n í t ó n a k  kell mindent tudni s okosan, az 
érdeklődést nagyon is ébren tartva átadni a gyermekseregnek.

Az ilyen rajzokhoz fűzött feljegyzéseket az évközi tanulmánvi 
sétákon, kirándulásokon gyűjtött élmények töltik meg tartalommal. 
A mai gyermek iskolai beszámolója nem leckemondás, darálás, ha
nem e kedves, maga által készített rajzok, jegyzetek alapján bár
mikor felidézhető egészséges, biztos tudás, mely feltétlen a sajátja 
marad.

*

A gazdasági, természetrajzí tárgyaknál se menjünk túlzásba a 
biológiai részletezéssel, hanem csak azt a részét vegyük a tárgy
nak, mellyel a falunk, városunk, népünk életébe, foglalkozásába be
lekapcsolódik. Tevéről annyit, hogy púpja van, az oroszlánról, tig
risről meg, hogy nálunk nem kell tőlük félni, de igenis sohse tudunk 
eleget mondani a fejlődő gyümölcstermelésről és -ápolásról, a min
den talpalatnyi földet legjövedelmezőbben kihasználó lehetőségek
ről, az egészségápolásról, új jövödelmet ígérő életlehetőségek kere
séséről, a közös célokért való összefogás szükségességéről, a szö
vetkezés áldásairól stb. Bele nevelni a faluba, hogy nemcsak a hi
vatalban lévők a világ urai, nemcsak a tisztviselői pálya ad kenye
ret, hanem az ipari és kereskedői pályán is van még elég életlehető
ség a becsülettel dolgozó számára.

Az é l e t  számára készítsük elő a gyermeket, az é l e t b ő l  ve
gyük szám ára a tudnivalókat. Aki keresi, megtalálja, amire szük
sége van, Orbán Károly.
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Budapest—Várna—Istanbul.
Rövid útirajz. írta: Pozsonyi Károly dr.

Június 30-án este telepedtünk le a Duna ringó habjait meg- 
nyergelő „Ju p ite r“ csendes fedélzetén, hogy elvigyen bennünket, az 
utazók nagy tömegét vonzó, rejtelm es kelet felé. A  hajó egyen
letes, gyengéd ringatása csakham ar mély álomba ringatta a bábeli 
nyelvzavarban szenvedő utasokat. Mire felébredtünk, már Mohács 
tornyai figyelm eztettek, hogy alig 10 km-nyi út után átlépjük a 
trianoni jugoszláv határt. Mohács után egyhangú, m elankolikusan 
ábrándozó fűzesek mentén siklottunk tova; úgy éreztem, mintha 
mély álomba szenderült volna az egész vidék s néma megadással 
várja — várja a nagy magyar feltám adást. Hosszú, végtelennek lá t
szó kanyargások u tán  változatosabb lesz az út, míg végre besiklik 
a hajó a gyönyörű Kazánszorosba, a közvetlenül a partokon égnek 
emelkedő, üdezöld köntösbe burkolt, végnélküli láncolatba fonódó 
hegysorok közé. Az osztrák gmundeni tó partjá t övező hegyek 
gyönyörű panorám ája elevenedett fel lelki szemeim előtt és ön
kénytelenül párhuzam ot vontam a kettő  között. Csak egy a különb
ség! Míg a gmundeni tó hegyláncolatai mindenfelől kultúrát, emberi 
kezektől származó, raffináltan bájos rendezettséget lehelnek, addig 
a Kazánszoros partjait kísérő dombok és hegyek szűzies, minden 
m esterkéltségtől ment érintetlenségük büszke tudatában, csendes 
szemlélődésre kényszerítik még a leghangosabban szórakozó cse
heket is. S ebben a néma csendben hangosan dobog szívünk, mely
nek minden dobbanása egy-egy zokogás, néma, tehetetlen  vád azok 
ellen, akik elrabolták tőlünk ezeket a fenséges term észeti kincseket. 
A magukat mindenhol otthon érző csehek, mintha éreznék a magyar 
szívekben forrongó indulatokat, Orsovánál már nem bírják el a nyo
masztó csendet és hangos zsivajjal, tébolyult üvöltéssel üdvözlik 
bocskoros oláh testvéreiket. Még Orsóvá előtt történt, hogy egy, 
a sziklák előtt elvonuló magyar vontatógőzös arra  csábított, hogy 
ham ar előszedjem fényképezőgépemet, de még m ielőtt beígazíthat- 
tam volna, máris lecsapott rám egy vércseszemű cseh azzal, hogy 
— streng verboten! — román területen szigorúan tilos fényképezni. 
Úgylátszik attól félnek az oláhok, hogyha m ásként nem, hát fény
képekkel visszalopjuk tőlük a Vaskaput. íme, a rossz lelkiismeret!

A negyedik nap reggelén végre ütött a partraszállás órája, 
Ruszcsukba érkeztünk. A vám- és útlevélvizsgálat izgalmai után 
alig vártuk, hogy elinduljon velünk a vonat Várnába. Egy ideig sík 
vidéken, majd karsztszerü sziklacsúcsok alján, nyomorúságos bolgár 
falvak ólszerű vityillói mentén elrobogva, ötórás út után megpillan
tottuk a Fekete-tengert. Az ember nem is gondolja, milyen nagy
szerűen jellemzi egyik-másik elnevezés a megjelölt földrajzi egy
séget, mely elnevezést sokszor túlzónak tart. Mitől lenne fekete a 
Fekete-tenger? — gondoltuk és íme, olyan sötét, fekete délután a ten
ger horizontja, hogy élesen elüt a még világoskék színben ragyogó 
égboltozattól és gyönyörű fehér márvány lapként csillog a Márvány
tenger tükre, felejthetetlen kék színben tündököl az Adria.
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Várnában nem csalódtunk. Hét igen kellemes napot töltöttünk 
a bársonyos homok, lágy hullámok ölén. A tenger felől állandóan 
fujdogáló szellő a legnagyobb hőséget is könnyen elviselhetővé teszi, 
estefelé pedig a hársfaillat valósággal elhódítja a balatonfüredi 
parkra em lékeztető sétányokon tolongó idegeneket. Ez a 80.000 la
kost számláló város nem sokára vetélkedni fog a legszebb olasz für
dőkkel; meg is érdem lik a bolgárok. Szerény, kedves, előzékeny 
emberek, akiket még nem szédített és még nem rontott el a kap
zsiság, a gyorsan meggazdagodni vágyás ördöge, mint a mi Balato
nunk néhány községének, magát élelmesnek képzelő népét. Ezer
nyi tömeg nyüzsög a várnai parton, persze rengeteg a cseh, főis
m ertető jelük az élelmiszeres bátyú, abból ebédelnek zöldpaprikát, 
paradicsom ot, zölduborkát, nem igen költenek, tehát hálátlan ven
dégek, nem is kedvelik a bolgárok. Annál nagyobb becsben állanak 
a magyarok, csak úgy ragyog az árusok arca, ha magyarokkal van 
dolguk, m ert azok gavallérok, kivéve az izraelitákat, azok még az 
örm ényekkel is felveszik a harcot az alkuvásban.

A várostól néhány kilométernyire északnyugatra terül el a vár
nai csatatér, ahol eltűnődve szemléltük az éppen akkor készülő 
Ulászló-mauzoleumot. Az eddigi gránitoszlop helyébe épített em
lékmű hirdeti ezután Ulászló porladó csontjainak pihenőhelyét.

Várnai pihenőnk után nem sokára felszálltunk a „Cár Ferdi- 
nánd“ nevű tengeri gőzösre, mely elindult velünk Konstantinápoly, 
azaz Istanbul felé. Bár csak három osztály van a hajón, mégis a 
negyedikbe kerültünk, az ú. n. turista osztályra, ahol egy kabinban 
36-an egyszerre ötféle nyelven m éltatlankodtunk, ketrecbe zárt 
oroszlánokként. Nyolc hölgyet is szállásoltak be hozzánk, akik ab
ban a kitüntető  előnyben részesültek, hogy függönyt vonhattak 
ágyaik elé, igaz, hogy kénytelenek voltak lemondani erről a hallat
lan luxusról, m ert különben m egfulladtak volna. A négy kis kerek, 
ablakot jelentő lyukon alig szűrődött be egy kis levegő. Engem 
különösen üldözött a balszerencse, egy alsó, középső ágy jutott 
osztályrészül, melyen órákig ide-oda gurulva vártam  a megváltó 
hajnalt, m ert ha jobbra dűlt a hajó, egy cseh szuszogta rám pálinkás 
leheletét, ha balra dűlt, honfitársam olyanokat hortyogott a fü
lembe, hogy félálmomban csámcsogó cápának véltem a jámbort, ve
lem szemben a hölgyek és férjeik esküdöztek égre-földre, hogy soha 
többé, inkább gyalog járják körül a földet. Szegények, ők csalódtak 
legjobban — újságírók voltak — , ingyenjegyet kaptak s azt hitték, 
hogy első osztályon fognak utazni; mi legalább fizettünk az élvezett 
jókért. Felülről légi tám adás harsogott és hortyogott ránk, szegény 
alantiakra. Ebben a kellem etlen környezetben öt éjszakán át szó
rakoztunk, m ert Istanbulban nem szállodában, hanem hajónkon lak
tunk. — 15 órás tengeri út után m egérkeztünk Istanbulba. Két óra 
hosszat haladtunk végig a Boszporuszon, ahol az európai parton vé
gighúzódó villanegyedekben és az ázsiai parton fekvő nyaralókban 
gyönyörködtünk. Közvetlenül a szeráj előtt kezdődik az Arany- 
szarv-öböl, melynek galataí partján végre kikötöttünk. Az A rany
szarvban, Istanbul vízi országútján, csak úgy nyüzsög a sok jármű, 
h ihetetlen  forgalom bonyolódik le rajta. Köröskörül a partok dóm-
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bos lejtőin zsúfolódik össze a többnyire emeletes, erkélyes faházak 
észnélküli össze-visszasága. Istanbul talán Európa legszebb fekvésű 
városa, de csak messziről, a hajóról szemlélve, m ert mihelyt kiszáll 
az ember, örökre vége az illúziónak. Olyan ez a város, mint egy 
gyönyörű, piros-pozsgás alma, mely belül férges és rothadt. Alig 
hagytuk el a hajót, máris lecsapott ránk az utcai árusok sáskahada, 
mire sikeresen leráztuk őket a nyakunkról, már újabb veszedelem 
fenyegetett, m ert a rendkívül szűk és kacskaringós főutcákon hát- 
borzongató csikorgással rohannak föl és le a villamosok és autók, 
közben ordítva kínálgatják áruikat a szam árháton cammogó árusok 
— a szam arak persze versenyt ordítanak gazdájukkal -—, a limoná
désok peronoszpóra elleni fecskendőinkhez hasonló rézalkotm ány
ból, poharat csörgetve kínálják hűsítő italukat. Ezt a pokoli zene
bonát a forrón tűző napon felül stílszerűen fűszerezi a halkereske
dők, m észárszékek, étkezdék és lakásokból áramló, orrfacsaró bűz, 
úgyhogy az ember sietve igyekszik odébb állni, amennyire ezt az 
élükre állított, kövekkel k irakott útburkolat engedi, m ert én bi
zony ham arosan beszüntettem  felfedező útjaimat. A m ellékutcákba 
nem is igen m erészkedtem  bemenni, m ert az a rögeszmém tám adt, 
mi lesz, ha valami kövér török akad az utamba, hátha csak úgy 
egyszerűen a falhoz lapít, mivel kitérni nem igen lehet ott, oly kes
kenyek. Csak Pera, az európaiak negyede nyeri el némileg a tiszta
sághoz, széles utcákhoz szokott idegenek tetszését. Istanbul egy
kori nevezetessége — közegészségügyi őrei —, a kutyák, majdnem 
teljesen eltűntek az utcákról, helyüket méltó utódaik, piszkos, so
vány, ta rka  macskák foglalták el, olyan mennyiségben, hogy babo
nás em bernek nem tanácsolom Istanbulba menni, útját minduntalan 
holmi fekete macskák kereszteznék, sötétben meg állandóan macs- 
kafarkokon taposna. K utyák helyett b irkákat láttam  pórázon ve
zetni.

M iután most alaposan elvettem  kedves olvasóim kedvét Istan- 
bultól, ideje, hogy rá térjek  komoly nevezetességeire.

(Vége következik.)

Panaszkodik a magyar róna!
Az idő kereke gyorsan forog. A szenvedélyek megvadult lova 

vad iramban nyargal a vén Európa rozoga szekerével. Vészes felhők 
jönnek az A tlanti-tenger partjáról. Delejes a levegő, villámok cik
káznak a jövő vak éjszakájában. Dübörög a föld, kíaszott vén teste 
vonaglik, titkos moraj kíséri napi fordulását. Kifogyott a kenőcs, 
tengelye csikorog, de gyártják már a gyógyírt a nem zetek fegyver
gyárainak titkos laboratóriumaiban. Fékevesztett szenvedélyek tom
bolnak mélyen a lelkekben. Zúg, zakatol az élet.

A magyar róna felett megáll az est. Hallgatja az ősmagyarok 
unokáinak panaszos sóhajtásait. Isten, segíts, vagy verj jobban. 
Ennyi nyomorúságot ő  sem nézhet szó nélkül. A nyomor végigfeküdt
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a családok küszöbén. Korgó gyomor a magyar „K ánaán“ közepén, 
ősszel, a term ények betakarítása  idején.

A kiéhezett, lerongyolódott, agyonkínzott, éhes magyarság k é t
ségbeesetten indul neki a télnek. Mi lesz velünk? A szegény ta 
nító, ki maga is ezer bajjal küzd, fájó szívvel tekint a „Magyar haza“ 
jövendő rem énységeire, az éhségtől, betegségtől agyonkínzott gyer
m ekseregre. Tüdővész, vérhas, tífusz tizedeli ritkuló soraikat. Nincs 
kenyér, nincs ruha. A piszok, rüh mély sebeket mar gyenge testü 
kön. Ki segít itt?

Az anyagiakról nem szólhatunk. Ezekről a kormány majd csak 
gondoskodik úgy-ahogy készülő reform javaslatai során. De sietni 
kell, m ert félő, hogy elkésik vele.

Erkölcsi téren  nagy felelősség terheli az egyházakat. Sok a 
hiba, sok a pótolni való. Kevés anyagi áldozattal nagy eredm énye
k e t lehetne elérni. A felelősség a vezetők vállain nyugszik. Sok 
helyen azonban megdöbbentő az a nemtörődömség, amellyel egye
sek szemlélik a rájuk bízottak sorsát. Sok helyenn a kicsinyeskedő-, 
egym ást marcangoló, hiábavaló, céltalan gyűlölködés emészti fel a 
tápláló erőket. Ezen a téren a felelősségben osztozni kell majd a 
M indenható előtt valamennyi felekezet vezetőjének. A mindent á t
fogó szeretet helyett sokszor a gyűlölség magvát hintik el meggon
dolatlan cselekedetükkel, melynek rúgója kicsinyes önzés és h a ta
lomféltés.

Sajnos, itt nagy bajok vannak. Szomorú tény, de valóság, hogy 
az „Alföld“ tanyarendszerének népe elszakadt az egyháztól. Vagy 
talán  nem is tartozo tt oda soha. Ki jár ki ezekhez? Vagy ki járt 
ott valaha h itok ta tást végezni? A vezetők a magasságból nem lá t
ják, mi történ ik  lent a földön. Közel négyezer lelkes községben élek, 
szomorú tapasz ta la tokat gyűjtöttem a lelki élet megfigyelésében. 
Az ürességtől kongó templomok talapzatában őrlő szú lakik. Félő, 
hogy maga alá tem eti a pásztort és néhány hívő báránykáját. Lelki 
és testi gyógyulást vigyünk agyongyötört és m egm ételyezett alföldi 
jó m agyar népünknek. Pusztul a nép, háza, földje, erkölcse. Ki 
állítja ezt meg? Kisiklott élete tétován, céltalanul vándorol a sivár 
pusztaságon. Segíts, Uram, m ert elveszünk, sóhajt a lelkiism eretes 
szemlélő, de elhaló hangja a fásult keblekben némán hull alá. Egye
sek talán hallják is, de már nincs erejük visszatérni a sikamlós útról.

Ü tött az óra, m unkára fel, aki csak egy parányi felelősséget is 
érez a nem zettel szemben. Ki a városok falai közül a róna végtelen 
síkjára, hol a bogárhátú- vertházakban kétkézzel arat az erkölcsi 
és testi halál. Gyógyírt a fásult telkekre, balzsamot a fájó szívekre. 
K enyeret az éhező, ruhát a didergő, vigaszt a kétségbeesett, csüg
gedő, fáradt m agyaroknak. Lelkész- és tanítótestvérek, reátok vár 
e nehéz feladat, hogy a lelkek meghódításával lerakjátok egy szebb, 
boldogabb jövő alapját. De ezt csak egymás segítségével, de nem 
egymás ellenére végezhetitek el. Több szeretetet és több m egértést 
egymás iránt. -  M unkára fel! Radnai János
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Jézus a pogány gyermekek között.
S z e r e p l ő k :

Ramaba 
Bambó 
Nelson 
Bandita 
Pál 
Mária 
Angyal I

Hely: Erdei tisztás,
(A pogány gyermekek befutnak a színpadra nyilakkal): Hurrá, hurrái 
Ramaba: Ez volt ám csak jó játék,
Bambó: Én öt madarat lelőttem.
Nelson; Én meg valami nyolcat is. Csak úgy bukfenceztek le egy

más után a fáról.

hindu pogány gyermekek, 

hindú keresztyén gyermekek.

Pandita:
Mind:
Pandita:

Bambó:

Ramaba:

Pandita:

Nelson:

Holnap is eljöttök az erdőbe?
Persze, hogy megyünk.
Csak aztán megint el ne rontsa a jó játékunkat a Pál 
meg a Mária.
Micsoda név Pál meg Mária. Nem is tudom, hogy tudták 
nevüket erre változtatni. Aztán meg milyen gyermekek 
ezek. Kezükbe nem vennék a nyilat. Pedig azelőtt ők 
is velünk tartottak.
Azt mondják, hogy a missziói iskolában tanulták, hogy 
nem szabad a madarakat, állatokat bántani.
Engem a múltkor annyira hívtak, hogy menjek velük a 
missziói iskolába. A misszionárius sok szépet mesél né
kik, Aztán énekelnek, imádkoznak.
Na és te nem mentél el?

Pandita: Persze, hogy nem. Ha a missziói iskolába járnék, nem 
szabadna a madarakat lenyilaznom. Aztán meg a szom
széd törzsbeli gyermekekkel sem rendezhetnénk nyílhá
borút. Mert azok azt mondják, hogy mindenkit szeret
nünk kell.

Bambó: Nekem is ezt mondták. Hogyne, majd én hagyom maga
mat a szomszéd törzsbeliektől megverni. Úgy elverjük mi 
őket, hogy haza se tudnak holnap menni.

Mind: Úgy van! Úgy van!
Pandita: Te, Ramaba, igen hallgatsz, csak nem azon gondolkozol, 

hogy a missziói iskolába akarsz menni.
Ramaba: Ne féljetek, nem megyek én oda, már csak azért sem, 

mert azt hallottam, hogy a fehér gyermekek közt is sok 
van olyan, aki nem szeret iskolába járni. Nem is lehet 
ott jó. Mert, ha olyan jó lenne az iskolában, a fehér gyer
mekek is biztosan szívesen járnának.
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Mind:
Nelson:

Bambó:
Mind:
Pandita:

Mind:
Angyal:

Ramaba:

Mind:

Bambó:

Pandita:

Mária:

Mind:

Pál:

Nelson:
Mária:

Pál:

Nem megyünk mi a missziói iskolába, nem megyünk!
Jaj, de álmos vagyok, persze, mert ma igen korán men
tünk az erdőbe. Még majdnem sötét volt.
Én is álmos vagyok.
Én is! Én is!
Tudjátok mit, aludjunk itt egy kicsit. Ráérünk azután is 
hazamenni.
Jó lesz! Jó lesz! (Leülnek és alusznak.)
(mikor a gyermekek elaludtak jön az angyal, kezében 
Biblia van, oda áll a gyermekek mellé és beszélni kezd): 
Eljöttem hozzátok is, mert hallottam, hogy nem akartok 
a missziói iskolába járni, nem akartok Jézus tanítványai 
lenni. Pedig már több társatok az Ő tanítványa, s azok 
már hívtak is benneteket, de nem sikerült hozzávinni 
titeket. Most én próbálom meg. Menjetek Jézushoz, Ő 
titeket is hív, vár és szeret. Ne tartson az vissza benne
teket, hogy akkor nem nyilazhatjátok le a madarakat s 
nem verekedhettek a többi pogány gyermekekkel. Men
jetek és ha egy kis lemondástokba kerül is, ez kárpótol 
titeket, Jézus. Itt van ez a Biblia, itt hagyom nektek, fo
gadjátok el s őrizzétek meg. S akkor boldogok lesztek. 
(Elmegv. Kivülről halk angyali ének hallatszik): ,,Halld 
meg a hívást . . .“ kezdetű Hallelujah ének,
(az ének végén felugrik és ezt mondja): Mi volt ez? Gyer
mekek ébredjetek! Láttátok? Milyen szép volt! 
(felugranak egyenként): Én is láttam, én is, én is. 
Nézzétek, hát ez mi?
Nekem a múltkor mutatott ilyet Pál, azt mondta, hogy 
ez a Biblia. A keresztyének szent könyve. (Közben jön 
Mária és Pál.)
Szervusztok, gyermekek! De igen komoly képpel ültök 
itt.
Olyan különöset álmodtunk.
(meglátja a bibliát, kezébe veszi): Hát ezt meg honnan 
vettétek?
Nem tudjuk, biztosan az a szép leány hagyta itt, aki ál
munkban megjelent. Fehér volt a ruhája, szárnya is volt. 
S olyan szép volt.
Angyal lehetett.
Beszélt is hozzátok?
Igen. Azt mondta, hogy hallotta, hogy nem akarunk misz- 
sziói iskolába menni.
Aztán meg biztatott, hogy csak legyünk Jézus tanítványai. 
Meg azt mondta, ha nem verekedhetünk is a szomszéd 
törzsbeli gyermekekkel, lesz más örömünk.
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Ramaba:

Bambó:

Pandita:
Nelson:
Mária:
Ramaba:

Pál:

Bambó:

Mária:

Ramaba:
Pál:
Mária:

Ramaba: 
Pál:

Mária:
Ramaba;

Mária:
Pál:
Nelson:

Mária:
Pál:

Tudjátok mi jutott eszembe? Most már egészen jól em
lékszem, hogy ő tette ide ezt a Bibliát s azt mondta, hogy 
őrizzük meg jól s akkor boldogok leszünk.
Látjátok, mennyire szeret titeket is a jó Isten, A mi hívó
szavunkra nem hallgattatok s most így próbálkozott meg, 
így akar magához hívni.
Csakugyan a keresztyén Isten küldte ezt az angyalt? 
Bizony Ö,
Hát ő ismer minket?
Neki mindenkire gondja van. Mindenkit magához akar 
hívni, mert ő  azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön. 
Hogyan ismerne, mikor még nem is volt itt? S mi sem 
láttuk őt.
Nem is láthatjátok a testi szemeitekkel. Mert Ő nem 
olyan, mint a pogány Istenek. Fából faragott bálvány, ő  
lélek, s ha ti nem is látjátok, Ő lát titeket s vigyáz rátok, 
nem úgy, mint az a tehetetlen bálvány.
Ha ilyen Isten ő, akkor nem tudjuk kicserélni, nem tu
dunk újat venni helyette, ha nem segít rajtunk.
De Ő mindig segít mindenkin, csak hívni kell őt. Imád
kozni kell hozzá.
Honnan tudjátok ti ezeket?
A misszionárius bácsi mondta ezt nekünk.
De még ennél többet is mesélt. Azt mondta, hogy a jó 
Istennek volt egy fia, akit legjobban szeretett s Őt el
küldte a földre, hogy megváltson minket, bűnös embere
ket a haláltól és örök életünk legyen.
Jaj, milyen jó volt az Isten fia! Hogy hívják?
Igen, még nem is mondtam, Jézus Krisztus.
És ha tudnátok, hogy mennyi kínt elszenvedett azért, 
hogy a mi megváltónk lehessen.
Ti azt mind tudjátok?
Igen, mi már ismerjük az életét. Tanultuk, hogy mennyi 
beteget meggyógyított, még halottat is feltámasztott. Min
denkit szeretett s mégis voltak ellenségei s azok megfe
szítették, de harmadnapon feltámadt.
S ezt értetek is tette.
Meséljetek nekünk róla!
Jöjjetek el a missziói iskolába, ott mindent megtanul
hattok.
Én elmegyek.
Hát ti nem jöttök el? Nem is gondoljátok, hogy milyen 
öröm oda járni. Ma is olyan nagy öröm ért bennünket. 
A misszionárius bácsi levelet kapott egy fehér bácsitól,
S e levélben az volt írva, hogy a fehér gyermekek meg
alakították a missziói gyermekszövetséget s annak a tag
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Ram aba
Bambó:
M ária:
Nelson:

Pál:

M ária;

Bambó:

Ram aba:

Nelson:
Pál:

M ária;
Mind:
Pál:
Mind:

jai im ádkoznak azért, hogy köztünk minden gyermek J é 
zusé legyen. A ztán meg pénzt is adnak s elküldik a misz- 
szionárius bácsinak, hogy építhessen nekünk iskolát meg 
templomot.
H át így gondolnak ránk a fehér gyerm ekek?
Igazán, milyen jószívüek.
S tudjátok, hogy miért teszik ők ezt?
Bizony nem tudjuk s nem is értem. Hiszen azok nem is
m ernek bennünket.
M inket nem ismernek, de ismerik Jézus Krisztust s az Ő 
tanításait. Tudják azt, hogy Jézus azt parancsolta: „Te
gyetek tanítványokká minden em bereket.“ El nem jöhet
nek hozzánk, m ert hiszen nagyon messze laknak ide, az
ért így akarnak segíteni rajtunk.
Na, jöttök-e a missziói iskolába? A kartok-e Jézus gyer
mekei lenni?
Ha így szeret Ő minket, akkor nekünk is szeretnünk kell. 
Én megyek.
Meg ha fehér gyerm ekek is imádkoznak értünk, menjünk, 
hogy ne hiába imádkozzanak értünk!
Én sem tehetek  mást, veletek  megyek.
Hogy örül majd a misszionárius bácsi, ha holnap ti is ve
lünk jöttök!
De hogy legalább egy éneket tudjatok, megtanítunk rá.
Jaj, de jó lesz!
Énekeljünk hát,
(éneklik):
Amint vagyok sok bűn alatt,
De, m ert hallom hívó szavad,
S m ert értem  áldozod magad,
Bárány, Jézus, jövök.

Amint vagyok vak és szegény,
Hogy kincset leljek benned én,
S derüljön éjszakám ra fény,
Bárány, Jézus, jövök. SzoIIár Irén, tanítónő.

Könyvismertetés.
Vathy (Dr. Remport) Elek: Kéztől kézig. Versek. Amint gyö

nyörködünk a lélek mélyéből fakadt költészet nem esveretű meg
nyilatkozásaiban, megkap a tiszta összhang, meglep a nagyváros 
zajában élő ember lelki nyugalma és életfelfogása. Költői lelkületnek 
kell lennie, amelyik megőrizte a ma harcai közt a magasan szár
nyaló gondolkodást, az ihletet s m egtalálta mázsáját egy kicsiny kis
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világban, amelyről így ír az ajánlásban: „Tied e kicsi könyv egé
szen . . .  A fiam csengő kacagása Hangod ezüstbe szállt mása. Csak 
eszköz vagyok s te a lélek, Te élsz, én csak benned élek.“ Nem 
is ott fo rrhatott ki ez a költészet a világváros hétköznapi tülekedé
sében, hanem a távoli kis világ: a Kemenesalja terem hette a lélek- 
virágokat s tehette  napsugárral ékessé a költő énjét. Meg is vallja 
a „Napsugár a kilincsen“ : „Egy eltévedt kis napsugárka Kilincsemre 
leszállt p ih en n i. . .  A falumból jött utánam  Meleg tavaszi üzenetnek, 
Hogy elsugja: ha elszakadtál, A zért én mégis felkereslek.“ Onnan 
m eríthette a term észet iránti szeretetet, ami hangot talál sok szép 
versben. „A nappal, ez a vidámlelkü festő, Ügyes ecsettel fest ha
talmas vásznat, S én látom tornyos tömegét a falnak, G yárkém é
nyeknek, tetőnek, vonalnak S kék gerincét a budai hegyláncnak.“ 
Vagy a „Rügyek“, „Tavaszi fényben pattan  az élet, Tavaszi napban 
pezsdül a lélek“, a term észet szeretete m ellett az ifjúság himnuszá
val gyönyörködtet. A „Csend“, „Kútgémek a m ezőn“, „Vihar a 
Balatonon“, „Ősz“, mind gyöngyszemei a költői meglátásnak. A 
„Negyven felé“ szinte vonja vissza az elmúló ifjúság felé, ahol „olyan 
jó volna tán megállni“. A „Nagyvárosi ember panaszában is benne 
rejtőzik ez a borongó gond: „Szürke házakban sokan, de csak m a
gunkban élünk . . .  A templomok magasak s mi mégsem vesszük 
észre . . . Bár nagy harangok zúgnak, szavukat mégsem halljuk . . . 
Az utcánk nyílegyenes, de utunk gyakran görbe . . . Mi sohse arra 
járunk, am erre lelkünk vinne . . . Minden célunk messze van, noha 
rohanva élünk, Óh jaj, a tem etőbe, oda ham ar elérünk.“ — „Nyug
tass meg, óh éjtszaka“ c. költem énye az éj sötétjét bűvös takarónak 
mondja s kéri: „Éjnek sötétje, adj erőt nékünk, Simogasson meg 
nyugtató álmod.“ Csak vissza-vissza té r az élet mindennapi gond
jához: a kenyérhez is. Mennyi erő és mégis milyen gyengéd szeretet 
rejlik e sorokban: „Issza patakját a fekete föld A verítéknek, eső
nek és vérnek, Hogy az asztalon ott lehessen mindig Áldott darabja 
— imádkozva törd — A mindennapi, könyörgött kenyérnek.“ A 
vallásos lélek háladatos szeretete! Ez a gondolkodás él az „Ember, 
tekints az égig“-ben. „Új csodákat, terem tő ember, építs hidat egy
máshoz Ez egyetlen szóból: testvér.“ Csak a családias érzések 
hangja gyengédebb ennél. „Az anyaszív szent, drága hangszer . . . 
Az eget is megostromolja És megvív érted  a halállal/ Méltóan 
zárja e sort Bereczky Sándorhoz írt meleg írása: „A megfáradt 
magvető.“

A legnagyobb erőssége talán mégis a családias vonás, aminek 
rem eke a „Kéztől kézig“. „Amíg az úton vándoroltam, Mindig a 
kezek rabja voltam .“ Az anyai kéz, hitvese keze és „A harmadik 
kezecske gyenge, Kapaszkodik az én kezem be“, „De, ha majd az 
én kezem fárad, Az erőm e kis kézbe árad .“

„M eseországban járok“, mondja másutt, „Édes, kicsi fiam, de 
jó veled járni , . .“ Am iért Vathy Elek költészetét a mi lapunkban 
a legnagyobb gyönyörűséggel igyekeztem méltatni, az a műnek har
madik fejezetében gazdagon pompázó verskoszorú: a fia énekeiből 
font színes virágos kert. „Mikor adsz csókot? Egy fényképre. Mi 
zsarnokunk a gyermek. Szeresd a verset, kis fiam! Beteg a kedves.



351

Az első cipő. Á ldott csók. Ne számolj, kis fiam.“ Ragyogó sor! 
M ennyi rajongó szeretet, milyen sok féltés, áldó, aggódó reménység 
kíséri a gyermek életét. Elkíséri képzeletben a férfikorba is és oly 
szépen írja: ,,Uram, ha kezed áldó oltalmában E kicsi gyermek fér
fiúvá nő, Legyen előtte mindig szent a színe Ennek az elnyűtt kis 
fehér cipőnek. F ekete szívek sötét erdejében Mindig intésire várjon 
S szürke porban, vagy sziklacsúcsok élén, Fehér cipőben és bol
dogan járjon.“

Hangot talál a „Virágos kertben  élni szép“ sorozatban a hiva
tás himnusza is: ,,Az én világom szűk világ: Négy fal között sok 
kis d iák“, ,,Az iskola“, „A nyolcadik osztálynak“, mind gyöngysze
mei e résznek. A nagy világról is vannak m egérzések és élmények 
a könyvben. „Szivárvány Páris fe le tt“, „A M árkus-téren“. Méltón 
zárja a sort: „Mi k e tten “, „Testvér, sohse feledd“.

Vathy Elek költészete: a lélek harmóniája, a forma szépsége 
s az érzések őszintesége, melegsége. A szerző kiadásában 1934-ben 
megjelent mű nagy értéke az irodalomnak. S.

Karácsonyi színdarab. A Dunántúli Népművelő közművelődési 
folyóirat kiadásában most jelent meg a tizedik népművelési szín
darab, melynek címe „Fegyverünk a sze re te t“. Az egyfelvonásos 
színdarabot Giay Frigyes írta. A színdarab karácsony szent estéjét 
varázsolja elibénk egy színes kép keretében  és valóságos drámai 
hatást kelt, amikor a két haragos szomszéd a karácsonyfa alatt, a 
karácsonyfa gyertyáinak fénye mellett, a szeretet lenyűgöző hatása 
folytán megbékül, sőt gyerm ekeik eljegyzéséhez is hozzájárul. A 
minden különösebb felszerelés és színpadi kellék nélkül előadható 
színdarab, nevelő hatásánál fogva nagyban hozzájárul a népművelés 
célkitűzéseihez és mély nyom okat hagy mindazokban, akik elolvas
sák, vagy előadás alkalm ával megnézik. A színdarab ára 80 fillér 
és a portó. Az előadási jog három példány m egvásárlásával váltható 
meg. M egrendelhető a „Dunántúli Népművelő“ kiadóhivatalában: 
Szombathely, Vármegyeház.

A Dunántúli Népművelő eddig megjelent színdarabjai és vezér
könyvei: Dezső: Csak vidáman (1 felv.); Giay: Selyemben az ördög 
(1 felv.); Dezső: Hogyan fogadják a munkából hazatérő apát (két 
jelenetben); Dezső: B eiratásra viszik P istukát (két jelenetben; De
zső: Ne verd a gyerm eket (egy jelenetben); Dezső: Cigány a bíró 
előtt (1 felv.); Dezső: Két sógor beszélgetései (kettős füzet, hat kü
lönálló jelenet).

Dezső: M agyar Hazám. Dezső—Abláncy: Időszerű gyakorlati 
népm űvelési előadások (60 kidolgozott előadás).

Vallásos és vegyes tárgyú szavalókórusok. Most jelent meg Ti
boldi Józsefnek két füzet vallásos tárgyú és egy füzet vegyes tá r
gyú költem ényeket tartalm azó szavalókórus füzete.

T ekin tettel arra, hogy a vallásos érzés ápolására soha nagyobb 
szükség nem volt, mint napjainkban, legkiválóbb költőink vallásos 
tárgyú költem ényeinek szavalókórusra való feldolgozásával Tiboldi
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József a hézagpótlás m ellett valósággal misszióra is vállalkozott. A 
nagyhatású vallásos költem ények minden tek intetben alkalm asak 
arra, hogy a h itéletet elmélyítsék s az egyházak ilyirányú tö rekvé
seit támogassák.

A vegyes tartalm ú füzetben: Szondi két apródja, Falu végén 
ku rta  kocsma, Rákóczi-induló, és több elemi erővel ható örökbecsű 
költem ény minden m éltatásnál jobban hirdeti a nagy gyakorlati ér
zékkel és szaktudással szerkesztett füzetek használhatóságát. Egy 
füzet ára 2 P. M egrendelhető a szerzőnél: Pestszenterzsébet, Vés 
G ereben-utca 11 és minden könyvkereskedésben.

*
A Szavalókórusok Szervezésének és Tanításának Módszere.

Ezen a címen most jelent meg Rózsavölgyi és Társa kiadásában Bu
dapesten Tiboldi Józsefnek az elemi iskolák, polgári fiú- és leány
iskolák, gimnáziumok, középfokú tanintézetek, cserkészek, leven
ték, dalárdák, egyházi és világi egyesületek, továbbá az iskolán kí
vüli népművelés céljaira alakult szervezetek részére írt elméleti 
munkája. A kiváló zeneszerző és pedagógus tudományos felkészült
séggel és nagy gyakorlati érzékkel ism erteti a szavalókórusok szer
vezésére és tanítására, úgyszintén a hangutánzó és ütőhangszerek 
használatára vonatkozó elméleti és gyakorlati tudnivalókat. A fel
sorolt tanintézetek  és egyesületek részére példákkal illusztrált rész
letes gyakorlati útbaigazítást is ad úgy, hogy annak alapján a szük
séges ism ereteket bárki könnyedén elsajátíthatja.

A hézagpótló mű tanítók, tanárok és karnagyok részére nél
külözhetetlen segédeszköz. Ára: 2 P. M egrendelhető a szerzőnél: 
Pesterzsébet, Vas G ereben-utca 11 és minden könyvkereskedésben.

Országos Egyesületünk közgyűlése.
Szépszámú érdeklődő részvételével ta rto ttuk  folyó évi novem

ber hó 14-én délelőtt ezévi közgyűlésünket a Tanítók Háza dísz
termében. Megelőzőleg a választm ány letárgyalta az egyesületi élet 
egész terü le té t felölelő kérdéseket s hosszas, de mindig m élyreható 
tanácskozás, nemesen megnyilatkozó ellenvéleményhangoztatás mel
lett is közös megállapodással terjesztette a közgyűlés elé minden 
javaslatát.

A közgyűlést Somogyi Béla elnök megnyitója vezette be, amit 
lapunk vezető helyén közlünk. Majd üdvözölte elnök a közgyűlésen 
megjelent D. Kapi Béla püspök Öméltóságát, Rákos István kir. taná
csost, az Eötvös Alap elnökét, Moldoványi Gábort, az Egyetemes 
Tanítószövetség elnökét, Bertha Benő dr. kir. járásbírósági elnök,
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dunántúli világi főjegyzőt, Mikolik Kálmán ny. polg. isk. igazgatót, 
Huszár Bélát, a F ranklin-Társulat igazgatóját, Rozsondai Károly ta- 
nítóképző-intézeti tanárt s a többi m egjelenteket.

Kapi Béla válaszában hangoztatta, milyen fontos, hogy a tanító 
szilárdon álljon a valláserkölcsi alapon, hiszen vallás és erkölcs el
választhatatlanok. Majd az elnöki m egnyitóra utalva, az orosz szov
jet világából ve títe tt a hallgatóság elé tanulságos és megszívlelésre 
méltó képeket. M eleghangú m egnyilatkozását élénk tetszés kísérte. 
Rákos István bizalm at h irdete tt a fiatalabb tanítónem zedéknek, hi
vatkozva a tanítóság eddig elért eredményeire, mint régi küzdel
mek gyümölcsére. Moldoványi Gábor a Szövetség és egyben az 
állami tanítók nevében u talt lelkes szavakkal a közös programmra.

Vitéz Szügyi Károly a titkári jelentésben vázolta a mai tá rsa 
dalmi helyzetet, az erkölcsi süllyedést és a tanítóság term ényjava- 
dalmas sorainak még mindig fájó sérelmeit. Darida Károly felszóla
lásában elkeseredett hangon kelt ki az értékegységek m iatt szen
vedett károsodások igazságtalansága ellen. Itt a kérdésnek napiren
den ta rtá sá t s a Szövetség útján történő további küzdelem folytatá
sát határozta  el a közgyűlés.

Nagy érdeklődés m ellett ta rto tta  meg előadását a nyolcosztá
lyú népiskola gyakorlati működéséről Kuszák István győri tanító. 
Ism erte tte a győri iskola e téren  elért eddigi eredményeit. A  kitűnő 
gyakorlati pedagógus m egállapításait osztatlan egyértelműséggel 
te tte  m agáévá a megjelentek serege és lelkes tapssal jutalmazta. 
Rozsondai Károly a falukutatás problém áit állította a hallgatóság 
elé vonzó, szemléletes és nagy adatszolgáltatást nyújtó előadásban. 
Lelkesedéssel vázolta a tanító e téren  végzendő munkájának sok 
szépségét, nem zeti és kulturális szempontból egyaránt mélyreható 
jelentőségét. Az előadás bizonyára lelkes falukutatóvá te tte  a meg
jelentek nagy részét. Kiszely János a Kapi—Somogyi-féle II. oszt. 
olvasókönyvet ism ertette s m éltatta, amit a közgyűlés hálás köszö
nettel fogadott. E lőadása közlésre kerül lapunk hasábjain.

Az indítványok során kim ondta a közgyűlés az „Evangélikus 
N épiskoládnál egy tájékoztató rovat nyitását. Ennek vezetésével 
megbízta Királyfalvi Gusztávot. A közgyűlés megbízásából elnök s 
Kírályfalvi, mint főm unkatárs másnap eljártak a Vallás- és Közokta
tásügyi M inisztérium ban s bem utatkozva összeköttetést létesítettek  
a minisztérium ügyosztályai és a lap között. így bárkinek valami 
felvilágosításra, kérvények sorsának megállapítására, illetmény-, ja- 
vadalmi jegyzőkönyv stb. kérdéseiben útbaigazításra, szakirányú 
tanácsra stb. van szüksége, forduljon válaszbélyeggel ellátott levél
ben a tanácsadó rovat vezetőjéhez: Királyfalvi Gusztávhoz, Buda
pest, II., Ostrom-u. 31, aki a legmesszebbmenő gondossággal és jó
ak ara tta l tá jékoztatja a kérdezősködőt ügyes-bajos dolgairól. Szol
gálja az ev. tanítóság egyéni érdekeit a lap új szerve úgy is, hogy 
félárú jegyek, vagy egyéb, kiküldetések alkalmával nyerhető utazási 
kedvezm ényeket igyekszik kieszközölni, tanulm ányutakat, hangver
senyeket rendez, hangjegy-, hangszer- s egyéb beszerzéseknél tájé
kozta tást nyújt stb. így is szolgálni kívánja lapunk a tanítóság egye
tem es érdekeit.
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A lap előfizetését még egy esztendőre évi tíz pengőben álla
p íto tta  meg a közgyűlés. Ennek eltelte után kívánja csak leszállí
tani, nehogy esetleges korábbi leszállítás esetén a drágulási tünetek 
szerint nem lehetetlen  árem elkedés esetében esetleg a lap helyre
állo tt anyagi egyensúlya újra felboruljon. Felhatalm azta a közgyű
lés a kiadó Kiszely János pénztárost, hogy a még közel ezer pengő 
hátralékos előfizetési díjat egy újabb felszólítás sikertelensége után 
törvényes úton behajthassa. Elfogadta a közgyűlés a Siki Béla elő
terjesztésében a G rieszhaber E. H enrik javaslatában már a választ
mányban egyhangú helyesléssel letárgyalt olyértelmű indítványt, 
hogy a szerkesztői s kiadói teendőket végzők, továbbá a cikkeket 
író m unkatársak és rovatvezető részére némi szerény díjazás jut
tassák. így a szerkesztőnek évi 360, a kiadónak évi 200 P-t, a mun
kahozóknak cikkenként néhány pengős m unkadíjat szavazott meg 
egyhangúlag a közgyűlés. Az egyesület ez évben a lap tám ogatá
sára 200 pengőt juttat, 100 P-t egy beteg, vagy lábbadozó tanító fel
segélyezésére, az üdülőházi pénztár két arra  rászoruló tanító ré 
szére nyári üdülésre 50—50 pengőt szavazott meg. Ezirányú jóté
konyságát az egyesület pénztárai a tagsági díjak és előfizetések ren 
des beszolgáltatása esetén a jövőben is gyakorolni és fokozni óhajt
ják, hogy az intézm ények valóban a tanítóság jólétét m ozdítsák elő. 
A lap külső alakjára és belső beosztására vonatkozólag célszerű 
m ódosításokat kíván a szerkesztő végrehajtani.

Nagy megnyugvást ke lte tt az üdülőház életéről a választm ány
ban az elnöknek s a közgyűlésen az intézőbizottsági elnöknek be
jelentése. A Schwézner házaspárnak lelkiismeretes, szorgalmas és 
szakszerű tevékenységéért köszönetét szavaztak. A további te rv e
ket véglegesen a húsvét tájban Révfülöpön tartandó választmányi 
ülés állapítja meg. Köszönetét mondtak Ziermann állandó és a nyári 
alkalmi ellenőröknek: W eltler Jánosnak, Somogyi Bélának és Kertai 
Jánosnak.

A közgyűlés határozatából e helyen is felkéri az elnök az egy
házmegyei tanítóegyesületi pénztárosokat, hogy a hátralékos tagsági 
díjakat küldje be, m ert még 370 P hátralék  van. Darída Károly szám
vevő jelentése után a felmentvényt a pénztárosnak a közgyűlés 
megadta.

Nagy megnyugvást ke lte tt az elnöknek az a bejelentése, hogy 
a belügyminisztérium az egyesület alapszabályait jóváhagyta. Az 
alapszabályokat az egyesület kinyomatja és minden egyesületi tag
nak megküldi. Itt a közgyűlés köszönetét mondott Királyfalvi Gusz
távnak, ki a jóváhagyás ügyében közrem űködött.

Több kisebb jelentőségű ügy letárgyalása után a közgyűlés az 
elnök buzdító zárószavaival s a Himnusszal ért véget. Utána a T a
nítók Háza étterm ében baráti összejövetel és közös ebéd volt.

S.
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Kis hírek.
D, Geduly Henrik 70 éves. D. Geduly Henrik püspök úr őnagymél- 

tósága most ünnepelte 70. születésnapját. Ez alkalommal számos 
jókívánsággal keresték  fel a közszeretetben álló főpásztort. Gab- 
rienyi Sámuel ny. kartársunk  a következő verssel köszöntötte:

1866— 1935.

Tiszteljük az Öregkort!
(A vers kezdőbetűi adják az alapgondolatot.)

Édes jó Istenünk, Égnek, földnek Ura! . . .
Légy irgalmas hozzánk, helyes a Te utad.
Jól cselekszünk akkor, ha nyomodban járunk;
Ezért áldasz minket, mennyei Királyunk.
Nevezetes napra virradtunk ma reggel,
Segítő karod óvott kegyelmeddel.
Orcánk verítéke term i a kenyeret . , .
Kegyes égi A tyánk megadja, m ert szeret.
Áldják szent nevedet ezen jóságodért 
Földi terem tm ényid bolaogításáért.
Őrizője lettél nagy Lelkiatyánknak,
Püspökünk, Vezérünk, Nagyméltóságának,
Áldásos éveit ,,H etvenre“ emelted,
Szenteltessék ezért a Te áldott neved.
T artsd  meg Őt továbbra erőben, békében,
O sztatlan örömben és jó egészségben.
Rajongó szeretet övezze életét,
Unokái: kincse, igaz tiszteletét 
Nagyapa, nagymama élvezze sokáig:
Korunk földi léte végső határáig!

Nyíregyháza, 1935. X/25.
Gabríenyí Sámuel, ny. c. ig.-tanító.

Erre a következő válasz érkezett:
Nyíregyháza, 1935. okt. 26. 

Igen tisztelt ny. Igazgató-Tanító Úr!
M élyen m eghatott lélekkel olvastam azt a kedves versét, am e

lyet hozzám küldeni volt szíves s amelyben 70-ik születésnapom al
kalm ából áldó jókívánságait művészi formába öntve juttatja kife
jezésre.

Fogadja kedves Igazgató-Tanító Úr a sokáig együttműködött, 
kedves m unkatárs részéről m egnyilvánított ezen jóleső figyelméért 
őszinte köszönetem et. Szívem mélyéből viszonozva úgy Igazgató 
Úrra, mint szeretteire a jókívánságokat. Őszinte tisztelettel és me
leg üdvözlettel vagyok készséges híve:

D. Geduly H., püspök.
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KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető: H a m a r  G y u l a  soproni ev. tanítóképző-Int. igazgató.

Néhány szó kántori továbbképzésünkről.
Úgy érzem, igen sok működő kántortársam  nevében nyilatko

zom, mikor évekkel ezelőtt Evangélikus Népiskolánk utolsó olda
lain megjelenő Kántori R ovatot őszinte örömmel és sok várakozás
sal üdvözöltük.

Igaza volt Peschko Zoltán tanár űrnak, mikor az első cikk fölé 
ezt a címet írta: Virrad már! Éreztük és láttuk, hogy pirkad már 
a hajnal egyházzenénk borús egén, közel a virradat.

Az azóta megjelenő cikkeket mindig a legnagyobb figyelem
mel és komoly tanulnivágyással olvastam és igyekeztem gyakorlati 
működésem terén gyümölcsöztetni. Hiszen kántori működésem alatt 
voltam kénytelen tapasztalni, hogy mennyire hiányos és fogyatékos 
az a tudás, melyet a tanítóképzői kántori tanfolyamon sikerült sze
reznem. M ert dacára a jeles kántori oklevélnek, láttam  azt, hogy 
mily parányi az én erőm, hogy annak az egyházzenének legyek in- 
terpretálója, melynek m esterei között ily halhatatlan nevek sora
koznak, mint Praetorius, Pachelbel, Brahms, Reger, és Hamm er
schlag szavai szerint élve, a zenetörténet leggrandiózusabb jeler- 
sége: Bach. Minden vágyam az volt, hogy résztvehessek egyszer 
egy kántori továbbképző tanfolyamon, hol egyházzenénk kiváló mes
tereitől sokat, de sokat tanulhatnék. M ár éppen szerény soraimmal 
felkeresni készültem szerkesztőnket, mikor lapunk f. évi májusi szá
mában megjelent az örvendetes hír: júliusban kántori továbbképző 
tanfolyam nyílik Sopronban. Lehet jelentkezni. Komolyan készül
tem erre a tanfolyamra, m ert bár csak öt napra volt tervezve, 
mégis a m unkarendet olvasva, éreztem, hogy itt sokat fogok ta 
nulni. De korai volt az öröm. Jö tt az értesítés: a jelentkezők kis 
száma miatt elmarad.

Különös gondolatok tám adtak bennem: Hol voltatok Ti kán to r
testvéreim , kik szerte ez országban énekeltek Isten dicsőségére és 
zengedeztek az Úrnak új éneket a legszebb hangszerrel, az orgoná
val? Vájjon nem éreztétek-e, hogy a mi tudásunk bizony fejlődésre, 
továbbképzésre szorul? Tudom, sokan vannak, kik kérdésem re az
zal válaszolnának: anyagilag nem voltam képes áldozatot hozni. 
Mindössze 30 P-ős kiadásról lett volna szó.

És nézzük az érem másik oldalát: Vájjon 18 jelentkezővel nem 
le t t  volna-e érdemes megnyitni a tanfolyamot? Felborult volna-e a 
tanfolyam költségvetése, ha 20 helyett csak 17— 18-an fizették volna 
be a díjakat? 2—3 jelentkezés hiánya miatt 17 tanulnivágyó, magát 
továbbképezní akaró kántornak kellett reményeiben csalatkoznia. 
Nem kellett volna-e örülni, hogy a mai nehéz időben akadnak még 
kántorok, kik képezni akarják magukat? Most csak 18-an lettünk
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volna, jövőre már 30-an s lassan szerte az országban újabb eszmék
től és elvektől ih letett kántorok kezében lett volna a gyülekezetek 
zenei életének a vezetése. Mennyi probléma oldódott volna meg! 
Hogy csak egyet említsek, egységes koráléneklés. (Az érem másik 
oldala tulajdonképpen ez: A felszólítás értelm ében l e g a l á b b  20 
tanulni vágyónak a jelentkezésétől té te te tt függővé a kántori to 
vábbképző összejövetel. A többszáz ev. kántor közül azonban a 
megjelölt határidőig csupán 8 jelentkezett egészen h a t á r o z o t 
t a n , ?  érdeklődőnek a jelentkezése pedig teljesen b i z o n y t a l a n  
volt, illetőleg a határidőnél későbben érkezett be, ami a szervezés 
végrehajtását (vasúti m enetkedvezm ény kieszközlése stb.) hátrá l
ta tta . A tanfolyam költségvetésének a felborulásáról nem is szó
lunk. Az összejövetel elm aradásának az egyedüli oka a részvétlen
ség, holott éppen a kántorok óhajtására akartuk az ügyet megva
lósítani. A rovatvezető.)

A fővárosban működvén, szomorúan látom, hogy a római katho- 
likusoknál milyen szépen folyik a kántorok továbbképzése a Zene- 
akadémián. Sajnos, nálunk ez a probléma nem a legjobban van meg
oldva, m ert zeneakadéim ai karnagyképző tanfolyamunk oly alapos 
felkészültséget kíván, hiszen az orgona-tanszakkal párhuzamosan 
végezhető csak el, hogy egy képzőt végzett kántornak sokat kell 
tanulnia, míg eljut odáig. így az a helyzet, hogy nincs a kurzusnak 
hallgatója s egyházzenénknek vannak tábornokai és — közlegényei. 
A kettő  között pedig óriási a nivókülönbség.

T iszteletteljes inítványom. az volna, szerveztessék meg az egy
házi karnagyképző tanfolyam a katholikus mintára. Itt ugyanis a 
felvételi anyag oly minimális, hogy a felvételi vizsgán minden kán 
tor, ki a képzőben jól végezte munkáját, átmehet.

Szomorú szívvel olvasom a róm.. kath. egyházzenei szabályza
to t: egy tanfolyam ra 12 hallgatónál több nem vehető fel. Hol va
gyunk mi ettől! Évek óta nincs hallgatója tanfolyamunknak. (Az 
akadém iai fokú kántorképzésre vonatkozó nézetünket kifejtette 
Gárdonyi Zoltán dr. az E. N. 1935. novemberi számának 326—327. 
lapján. A rovatvezető.)

A kath. tanfolyam két részre tagozódik: egy kétéves „egyházi 
zene“ tanszakra és egy egyévfolyamos „egyházi karnagyképző tan 
folyam ra“. Aki elvégezte az „egyházi zene“ tanszakot, az felvételi 
vizsgával juthat tovább a felső tagozatra. Megvolna tehát a szelek
tálás lehetősége. Rögtön változna a helyzet, m ert azok a „dilettán
sok“, kikről néha a cikkekben szó esik, továbbképezhetnék magu
kat, hogy m éltók lehessenek a szép és nemes hivatásra.

Jóleső érzéssel olvastam Kapi-Králik tanár úr cikkét szeptem
beri számunkban, mikor megállapítva kántoraink felkészültségét, 
megértést és támogató felkarolást indítványoz azok iránt, kik "ki
sebb zenei képesítéssel ugyan, de lelkesedéssel fáradoznak egyhá
zunk felvirágoztatásán. Nekünk szükségünk van segítő kezekre, ve
zetőkre és kérjük, várjuk, hogy e kezek kinyúljanak felénk.

Koch István, ev. tanító,
a budapesti Váci-úti Ev. Missziói Kör kántora.
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Séta a hazai orgonagyárakban.
(Folytatás és befejezés.)

III. Barakovícs János műorgonaépítő, Rákospalota, Pázmány- 
utca 72. sz. Fiatal korában az Országh- és az Angster-gyárakban 
tanult és dolgozott. 1920-ban önállósította magát s Várad! Miklós
sal társulva kezdte meg m űködését Rákospalotán, a K lapka György- 
utcában. 1925-ben m egszüntették a társasvíszonyt s ettől kezdve 
Barakovícs is, Váradi is különállóan dolgoznak. A társas cég meg
szűnésével Barakovics János beköltözött az ugyancsak R ákospalo
tán, Pázm ány-utca 72. szám alatt lévő saját házába, melynek telkén 
egy különálló, 27 m éter hosszú m űhelycsarnokban folyik az orgona 
előállítása. — A tágas műhelyben villanyerővel hajto tt gépek segít
ségével jelenleg 6 em berrel dolgozik Barakovics. Az általa előállí
to tt orgonák minden része saját telepén készül. A konjunkturális 
világban évente 10 orgonát is szállított s ekkor 12— 13 m unkást fog
lalkoztatott. A legutóbbi évek során 5—6 új orgona kerül ki tőle 
évenként. Összesen 73 új orgonát (márciusi adat!) adott át a hasz
nálatnak, Legnagyobb orgonája, amit készített, a ceglédi ref. tem p
lomban áll, 2 manuálos, 21 szóló változatú. Foglalkozik javítások
kal és átépítésekkel, megrendelés esetén harmónium okat is készít. 
A Barakovics-gyárban is komoly és alapos munka folyik. Megbíz
ható, becsületes cég, megérdemli a pártfogást.

*

IV. Gerstenengst orgonaépítő, Budapest, VI., Lőportár-utca 
41b. sz. Tíz évig a Rieger-cégnél tanult. Hosszabb-rövidebb ideig 
Spanyolországban, Svájcban, Németországban, 1924—26 között pe
dig Franciaországban dolgozott. Utóbbi helyen különösen a villamos 
orgonák építésében specializálta magát. Üzemét 1928-ban létesí
tette, mely már akkor is jelenlegi helyén nyílt meg. 30 új orgonát 
készített idáig (márciusi adat!). Tágas szuterén helyiségében ötöd
magával dolgozik. M unkásai is mind szakem berek. Orgonáinak min
den alkatrészét hazai anyagból s maga készíti. M űhelyének meg
nyitása idején 10— 11 em bert is foglalkoztatott. M ostanában 3—4 
új orgonát készít évente. Legnagyobb orgonája Vácott, a piaristák 
templomában van, 2 manuálos, 30 szóló változatú. — Az orgona
építők m estervizsgáztató bizottságának tagja. Jómunkájú, derék 
kisiparos. Konkurrensei is elismeréssel nyilatkoznak róla. Azt hi
szem, ez elég jó ajánló levél mellette!

:k

V. Váradi Miklós orgonaépítő, Rákospalota, Damjanichl-utca
14. sz. M ár a Barakovics-cég ism ertetésénél szóltam róla. Az 1925- 
ben tö rtén t szétválás után jelenlegi helyén nyitja meg önálló üzemét. 
Műhelye a saját házában van, ahol jelenleg 3 em berrel dolgozik. Az 
orgona alkatrészeit villanyerővel hajtott gépek segítségével munkálja 
meg. Régebben 7—8 em bert tudott foglalkoztatni s volt olyan éve 
is, hogy 11 orgonát szállított. Idáig (márciusi adat!) 35 új orgonát
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szállított. Legnagyobb orgonája Jánoshalm án (Bács megye) a róm. 
kath. templomban van s 2 manuálos., 17 szóló- és 15 m ellékváltozatú. 
—  Rendszeresen foglalkozik iskolai harmóniumok készítésével. 
Ezekből idáig 30 darabot adott el. Jelenleg is több kisebb-nagyobb 
harmóniumon dolgozik s egy 2 manuálos, 11 változatú orgonán. A 
lelkiism eretes, pontos kisiparos mintaképe. Bizalommal fordulhat 
hozzá mindenki!

*

VI. Marczell Endre orgonaépítő, Budapest, IX., Közraktár-utca 
12b. sz. 1925 óta önálló. A brassói Einschenk Károly-féle orgona
gyárban tanult, ahonnét Németországba ment ki dolgozni. Itt a kölni 
E rnst Seifert-, a ludwigsburgi E. F. W alcker- és a drezdai Gebrü
der Jem lich-gyárakban kapott alkalmazást. Németországból haza
jőve, 1925-ben, jelenlegi helyén nyitotta meg műhelyét. A több he
lyiségből álló szuterénm űhelyben jelenleg egyedül dolgozik. 1929-ig 
volt olyan év is, hogy 10 szakmunkást foglalkoztatott. A vállalt or
gonákat műhelyében maga készíti el. Eddig 7 új orgonát készített 
(templomi- és szalónorgonákat vegyesen). Legnagyobb orgonája egy 
2 manuálos, 30 szóló változatú szalónorgona, Budapesten, egy m a
gánlakásban van felállítva. — Főleg javításokat és hangolást végez. 
Megbízható, jó szakem bernek ismerem.

Befejezzük sétánkat, mit a hazai orgonagyárak körül végeztünk. 
Igyekeztem  rideg adatok tükrében — minden szubjektivitástól men
tesen  — bem utatni azokat az orgonaépítőket, akikkel l e h e t  or
gonaépítési, javítási és hangolási ügyben tárgyalni. Hangsúlyozom, 
hogy kim ondottan c s a k  azokról szólottám, akiket elismert szak
em bereknek tartok. Ezeken kívül álló, más cégekkel szemben le
gyünk a lehető legóvatosabbak!

Az itt felsorolt cégek sem készítenek egyforma orgonát. Min- 
denik gyárnak megvan a maga gyártási rendszere, ami kiállítás, 
hangzás tek in tetében  sokszor szembeszökő jellegzetességgel nyilvá
nul meg. Ezért szoktunk beszélni Angster-, Rieger- stb. orgonákról.

De sohasem elég garancia az orgona jóságát illetőleg csupán a 
cég neve. A legjobb nevű cég is csak kitünően m egszerkesztett te r
vezet s alapos részletességgel kidolgozott vállalati szerződés alap
ján tud jó orgonát készíteni. Ezért nem tudom eléggé hangsúlyozni 
kartársaim  és a mélyen tisztelt egyházak vezetői előtt, hogy orgona
építés előtt feltétlenül forduljanak egy kipróbált szakértőhöz s az 
építendő orgona diszpozícióját, részletes tervezetét, a templom nagy
sága és az anyagi lehetőségek lelkiism eretes összevetése alapján 
vele készíttessék el. A rra vigyázni kell, hogy nem minden jó orgo
nista szakértő  is egyben. Nem! Az orgonaépítésnek külön tudom á
nya van (organológia), amelyben teljesen otthonosnak kell lennie 
annak, aki orgonát akar tervezni, akár magának, akár pedig másnak. 
Nem közömbös az pl., hogy az egyes változatok fémsípjai milyen 
m enzura alapján, hány százalékos orgonafémből készülnek. Hogyan
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vannak a szóló változatok csoportosítva az egyes manuálokon. Mi
lyen az arány a 16'—8'— 4'—2' és a kevert változatok között. Tudni 
kell, melyek a keveredő és nem vegyülő változatok, melyek a halk, 
gyenge színezetűek s melyek a vívőerejű sipsorok. Milyen az orgona 
belső szerkezete, a fújtató, a szélládák, szélcsatornák stb,, stb.

Csak az alapos szaktudással és nagy körültekintéssel elkészített 
tervezet alapján lehet jó orgonát építtetni. Még ekkor is hátra  van 
az anyagi garancia kérdése, amiről azonban e helyen nem szólha
tunk, m ert ez m ár egészen bizalmas term észetű dolog. (A kellően 
részletezett szerződésben ezt az ügyet is el lehet intézni megnyug
tató  módon.)

Ha célomat elértem  — t. i., ha sikerült a szélhámoskodó kon
tárokkal szemben az anyagi és érkölcsi garanciákkal rendelkező, 
tanult, igazi orgonaépítők szám ára megszereznem az illetékesek bi
zalmát és tám ogatását —, boldogan teszem le a tollat, m ert úgy 
érzem, hogy az egyetemes zenem űvészetnek tettem , ha közvetve is, 
csekély, de érdemes szolgálatot. Szabó Gyula.

Kottamellékleteink.
A Kántori Rovat mellé az „Evangélikus Népiskola“ 1935. évi 

decem beri számában a következő k o ttáka t közöljük: 1. Karácsonyi 
ének (férfikarra); szerzője dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanító- 
képző-intézeti tanár. 2. Mennyből jövök most hozzátok (3 szólamú 
egynemű karra  átírta dr. Gárdonyi Zoltán). A dallam 1539-ben je
lent meg nyom tatásban Lipcsében, a Schumann Valentin-féle énekes
könyvben, Szövegének szerzője Luther M árton. 3. Jézus, Krisztus, 
dícsértéssel c, egynemű kar (átírta dr. Gárdonyi Zoltán) dallama és 
1. versszaka már jóval a reformáció előtt (1370) óta ism eretes volt 
Németországban. Luther az eredeti 1. versszakhoz még hat vers
szakot írt. 4. Könyörülj, Úristen, rajtunk c. vegyeskart Kapi Gyula 
(1850— 1923), néhai soproni ev. tanítóképző-intézeti igazgató írta. 
Szegedy Gergely a 16. században élt s valószínűleg szegedi szárm a
zású volt. W ittenbergben tanult 1556-ban; a következő évben haza
jött és Debrecenben tanító, majd prédikátor lett. 1562 tájban el- 
hagyta Debrecent és Tokajban, azután Egerben telepedett le. Ké
sőbbi életéről nincsenek adataink. 1569-ben jelent meg rendkívül 
nevezetes Énekeskönyve, a későbbi debreceni ref. énekeskönyvek 
anyapéldánya. H. Gy.

Kedves előfizetőinknek, olvasóinknak és Kartársaink
nak kellemes karácsonyi ünnepeket kíván

a z E vangélikus N épiskola
szerkesztősége  és kiadóhivatala.

M. KJR. ERZSÉBET 
1 "TUD. EGYETEM

X Ö H Y V T Á R A .
* 9



Pusztul a vetés.
A napisajtóban szinte naponként jelennek meg hírek apa- vagy 

anyagyilkos legénykékről, öngyilkos gyerm ekekről M ár tanárgyil
kos diákról is olvashattunk. Vagy 13 éves geyrmekről, aki a ve
rekedés dühében felakasztotta 11 éves testvérét. Kain-bélyeg ég 
ma ezer meg ezer.gyerm ek homlokán! Ilyeneké-e az Istennek or
szága?

Statisztika bizonyítja, hogy Budapesten a gyermekbünözők 
száma évente ezrekre rúg. Volt esztendő, amikor 14.000-et számlál
tak. A gyermekbűnügyi statisztika szerint hazánk igen-igen rossz 
helyen áll. Pusztul a vetés! Vájjon milyen lesz az a r a tá s ? . . .  Kit 
terhel a felelősség? . . ,

A  felnőttek hitnélküli, erkölcstelen, rohanó életét!
M ert, ne fogjunk mindent a „gazdasági válságra!“ A családi 

élet m eglazulásának, felbomlásának szomorú eredm ényeit példázzák 
a gyilkos gyermekek. Megszűnt a család annak lenni, aminek Isten 
rendelte: a szeretet, a béke, a hűség boldog, csendes szigetének.

Megszűnt a családban a figyelem, az egymásiránti t  isztelet, a 
szegénységben, a lemondásban való alázatos összetartás. Megszűnt 
az ilyen családokban az Isten szeretete, a vallásos élet! Amelyik 
családban ilyen tragédiák történnek, ott nem ismerik a Bibliát. 
K iszorította a testkultusz túlzott, beteges rajongóinak erotikus il
lusztrációkkal ta rk íto tt szennyes irodalma. „Csak felnőtteknek!“ 
felírású könyvek, filmek, színdarabok vörösen izzó betűi mögött vi
gyorogva leselkedik a Sátán. Egyre hull a gyermek a lélekfojtogató 
m ocsár bűzös árkaiba! Nem törődnek a gyermekkel! Vagy túlsó
kat foglalkoznak vele! Vannak szülők, akik a maguk vágyának k i
elégítéséért eldobják gyerm ekeiket. Vannak szülők, akik az utolsó 
fillért odaadják, csakhogy a gyermek, aki „sportbajnok“, vagy más 
téren  „tehetség“, egyszóval „csodagyerek“, minden szeszélyét, vá
gyát kielégíthesse. Pedig az élet nem dédelget senkit sem! Szeretni 
kell a gyermeket, de okosan! Jó  példa és figyelem szeretettel pá
rosulva életképes, hasznos em bereket nevel a társadalom nak. Ezt 
kell m egérteni a mai szülők nagyobbik részének, (Nem is beszélve 
most azokról, akiknek teher a gyermek, az „egysincs“ híveiről.) 
Amelyik családban a gyermek örökös perpatvart, erkölcstelenséget 
hall és lát, az — ha nem is lesz .mindegyikből gyilkos — egy életre 
szóló súlyos terhe t kapott batyujába lelki örökségül. Ennek gátlá
sait m indenkor érezni fogja! Ilyen szülő sohasem, vagy csak igen 
ritka  esetben fogja tapasztalni a negyedik parancsolat beteljesedé
sét. A tanító feladata volna az ilyen szülők nevelése, hogy azok is 
tudjanak nevelni. Csak ne esne hát olyan távol az iskolától — az 
otthon!

Pusztul a vetés! Lesz-e így aratás, magyar feltámadás?



SZEPTEMBERTŐL JÚNIUSIG
Y.z a címe annak az új olvasókönyvnek, amelyet a 
magyarhoni evangélikus népiskolák II. osztálya számára

Dr. KAP! BÉLA és SOMOGYI BÉLA
dunántúli evangélikus püspök igazgató-tanító

az Országos Ág. H. Ev. Tanítóegyesület kívánalmainak 
figyelembevételével szerkesztett.

A magyar népoktatás megújhodása
tette szükségessé ennek a könyvnek megjelenését s nem
csak az evangélikus tanítóság, hanem a szülők és a 
gyermekek is örömmel vehetik kezükbe ezt a külsejére 
szép és vonzó, tartalmára nézve maradandó értékű, a 
gyermek lelkivilágához szeretettel alkalmazkodó könyvet, 
amely az iskolában és otthon is kedves jóbarátja lesz 
minden evangélikus tanulónak.
*
Megújhodott formában és a kor szívonalán álló tartalom
mal jelenik meg ugyanezen szerzők tollából az evangélikus 
népiskolák V—VI. osztályában országszerte várva-várt új

TANKÖNYV
is, amely hivatott arra, hogy az evangélikus népiskolák 
különleges rendeltetésének mélyreható ismeretével és a 
tananyag sok tekintetben újszerű feldolgozásával úttörő 
munkát végezzen.
*

A II. osztályú olvasókönyv és az V—VI. osztályú tan
könyv már megrendelhető.
*

FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA
BUDAPEST IV., EGYETEM-UTCA 4.
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