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A föltámadott előttünk megy ]
Márk 16. 7: ..Menietek el. mondiatok meg az

ő tanítványainak és Péternek, hogy előt-
tetek megy Galileába; ott meglátjátok
őt, amint megmondotta nektek."

Óröm kell a szíveknek, amelyekben a Szeritlélek lakik és dol-
gozik .. Oröm ' kell a kereszthordozó léleknek, öröm a bánatos és
sebzett szívnek, öröm a küzködő és harcoló embernek. Ahol a fel-
támadott Krisztus van, ott öröm is van, élet is van. Vége a lehan-
goltságnak, vége a gubbasztásnak : Krisztus feltámadott ! Felújjong
a lelkem: öröm élni lOrülni annyi, mint az élet erejét érezni, meg-
gyógyulni, meggazdagodni, növekedni, feljebb szállni I Nincs erőm,
ha nincs örömöm I A legtöbb erő a lelki élethez kell, amely a kicsi-
ben való hűség és a reggeltől estig való apró szelgálatok láncolata.
Meg kell küzden em a szokás uralmával, hogy lelki életem rugalmas
maradhasson, azért tehát örömökre szorulok, amelyeket a Krisztusban
való hit bizonyossága ad.

~ feltámadott előttünk jár! Megláthatjuk őt mindig és minden-
ben. Oh, mily jó ezt tudni, mily jó ezért szenvedni, küzdeni. Tudom,
hogy az én Megvállóm él! Ez az öröm azért kell, mert ez képesít
legjobban az enyéimmel való bánésmódre. Ha lehangolt vagyok és
nehezen' viselem el kicsinyjeim még mindig létező fogyafekosságait,
odasietek a kereszthez és szívvel kiáltom: Jézus él l "El Krisztus,
hát mit bánkódom I Szívből szeret. azt jól tudom. Ha mind evilág
megtagad. elég, ha ő velem marad:"

Ha örömöm van, semmi sem nehéz és semmi sem hoz ki a
sodromból. Ezt rögtön észreveszik kicsinyjeirn és velem együtt örül-
nek, szertelenkednek, de jaj nekem, s nekik, ha rossz kedv bánt.
Kiállhatatlan akkor a világ, s minden bánt, mindenkiben ellenséget
látok. Jőjj, hát öröm! A jó kedv, jó orvosság! Kiemeli lelkemet a
búbánat völgyéből és nem ütődik meg sernmin, csak örül, örül, örül.
Ezt te adod nekem feltámadott Krisztusom! Áldott legyen előttünk
való járásod !

A kereszt által a feltámadásen át a világosság diadalára jutunk!
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A világosságot a szerétet tüzében égő lelkek lángja adja. A világos-
ságban égő lélek hozza a legnagyobb áldozatokat. A Krisztus fel-
támadásában való öröm minden áldozat és önfeláldozás igazi forrása.
Magam is lehetek tanúja annak. hogy hogyan formálhat át a fel-
támadott nyomaiban járó hit. Friss tavaszi szellő. fűszeres illatát,
rengő harmatcsepp füvön és virágon. zsongó. ébredő természet,
mind-mind arról beszél. hogy van feltámadás. van új élet ! Táguló
tüdővel, az egész világot átfogó szeretettel állok középre az én kicsiny
körömben, tanítványaim között, és felmutatok az égre és mondom:
Orülietek, mert Jézus él, s vele együtt mi is. soha el nem múló örök
életben. Ez bizonnyal igaz! Amen.

I Payr Sándor. I
Irta: Bánö Adám. Nemescsó.

Egyházunk elhunyt nagy történettudósaról kegyelettel kell megern-
lékeznünk. Az evangélikus tanítóság legnagyobb része személyesen is
ismerle. írásaiból bizonyosan. Mínt kántorokat hozzákapcsolt az énekes-
könyv bennünket. Lapunkban is jelentek meg nagyon értékes értekezései.

Senki jobban nálánál nem ismerte sokat szenvedett egyházunk mult-
ját. Hihetetlen szorgalommal 'hordta össze rég letűnt idők emlékeit. Ren-
geteg adatot tudott s mindenre emlékezett még rnost öreg korában is.
Igen sok egyháztörténeti rnunkát írt s egy sem száraz adathalmez, hanem
a legérdekesebb olvasmány valamennyi. melyekben megelevenednek előt-
tünk rég elporladt lelkészek. tanítók. világi patrónusok, hitvalló egyház-
tagok. rég megsemmisült gyülekezetek. Minden írásában az a fö szernponf
vezette. hogya mult eseménydús küzdelmeinek emlékével felrázza a tes-'
pedő közönyt s a jövő küzdelmeire erősítse a mai. könnyen csüggedő
nemzedéket.

Nagy tudásánál csak szerénysége volt nagyobb. Alázatos. szelíd
munkása volt mennyei Urának. A reábízott talentumokat dúsan kamatoztatta.

A multban élt. de a jelennek szolgált. Messze multba visszalátó
világos látással szemlélte a küzdelmes evangélikus egyházi életet. Ez a
szelidlelkű. alázatos ember a toll küzdő hősévé változott. mihelyt bár-
milyen oldalról igaztalan támadás érte egyházunkat. Azonnal ott volt a
cáfolattal, ha hamis adat jelent meg valahol egyházunk mulliéval kap-
csolatban.

Utolsó munkája, melyen szinle utolsó percéig munkálkodott, a régi
énekeskönyv. a Zengedező Mennyei Kar (Ö-GraduáI) történetének meg-
írása volt. "Csak három hetet adna még az Isten". mondogatta. ennyi idő
elég leli volna. hogy befejezhette volna utolsó munkáját. Ezt az énekes-
könyvet hesználták igen hosszú időn át a magyar gyülekezetek. (Ha ku-
tattok utána kedves tanítótesívéreim, még most is' ráakadhattok minden
faluban. Vastag könyv ez; hisz ezer ének van benne jó hosszú versekkel.
meg' a zsoltárok és imádságok. de igen jó bőrkötésben voltak. így a szá-
zados használat után is jó állapotban maradtak fenn.) Ezt a könyvet régi
híres nemescsói prédikátor. Aáchs Mihály adta ki. több buzgó lelkész-
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társával együtt, 1696-ban. Egy másik igen derék ielkészünk: Sartórius
Szabó János, ki 20 évvel később került a nemescsói artikuláris gyüleke-
zetbe Aáchs Míhály halála után, szintén adott ki énekeskönyvet, Ennek
életére vonatkozólag kért tőlünk adatokat a megboldogult professzor úro
Halála előtt egy héttel érkezett szép rendes írású levele, melyben a kért
adatokon kívül, ismételten sürget bennünket, hogy állítsuk össze ennek a
nagymultú artikulárus gyülekezetnek történetét s hogy ő is szívesen szol-
gál adatokkal. Azonnal írt lelkészünk.vhogv néhány nap mulva küldjük
az adatokat. Mivel arra az igen derék pietisla lelkészre vonatkozólag na-
gyon sok adatunk van, néhány este eltartott rníg elkészültern vele s az-
nap, mikor el akartuk küldeni, megérkezett a gyászjelentő. Sokat mondott
ez nekem. A mélyen átérzett részvét mellett arra is figyelmeztetett, hogy
nem szabad semmit sem halogatni, hanem minden szabad időt fel kell·
használni hasznos munkáre. Gyülekezetünk mult jára vonatkozólag a sok
meglévő mellé még milyen sokat megtudhattunk volna az elhunyt nagy
történettudóstól s íme az alkalom elmult. Munkálkodiunk azért, amig időnk
van, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik.

Tanuljunk szorgalmat. egyházszeretetet, hithűséget elhunyt' nagy
professzorunk . élete példájából.

Közöttünk is legyen emléke áldott I

Iskolaépítés _. egyházépítés.")
Irta: Rozsondai Károly, tanítóképzőintézeti igazgató.

Hogy iskoláink építése egyházépítés. azt nem elvi fejtegetéssei igyek-
szem most megvilágitani. Lepergelek egy filmet az egyház . és iskola tör-
ténetéből. Ez a film a soproni evangélikus tanítóképző-intézet multjából
mutat be nagyon érdekes és azt hiszem kivételesen eszméltető töredékeket.

Bekezdésül pár szót "szólok a keresztyénség. evangélikus egyházunk,
továbbá a nevelés-oktatás-iskoláztatás viszonyáról.

A Szentírásból, az egyház iörlénetéből és a művelödés multjából
tudjuk, hogy amióta keresztyénség van, azóta van keresztYén nevelés és
tanítás. Az ember nevelését-tanítását az első keresztyének is Istentől és
Krisztustól rendelt kötelességnek vallotfák. Az apostolok sokat fáradtak,
szenvedtek, üldöztetést vállaltak s még életüket is kockáztatták azért, hogy
az embereket Krisztus tanítványaivá tegyék. A Krisztus utáni első száza-
dokban a keresztyén tudományos életnek is jelentős pontjai vannak. Elég
az alexandriai katecheta-iskolára utalnunk. Az egyházatyák is foglalkoztak
nevelési kérdésekkel. A sok régi írás közül talán legismertebbek Hierony-
musnak a nőnevelésről írt levele és Augustinusnak a meg keresztelendők .
oktatésáról szóló műve. A középkori keresztyén iskolák tanítási anyaga az
V. század közepétől együtt van a hét szabad művészetben. Egymásután
keletkeznek a különböző ískolafejők, s a más-más tanító szerzetesrendek.
Kialakul az iskolaszervezet, ha nem is a mai értelmezés szerint. A XIII.
század elejétől már van az egyetemtől lefelé a falusi iskolákig minden

*) A soproni Ev. Gusztáv Adolf Női Gyámintézet és az Ev. Leányegylet 19::18.
március 13-iki vallásos estiéri tartott előadás.
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fokozalu iskola. Csaknem 2000 évig voll a nevelés es oktalas ügye túl-
nyomóan az egyházak kezében, s a városok csak kisebb mértékben állí-
tottak iskolákat. Az állam csak a XVIII. századtól kezdve szól bele a
nevelés intézésébe.

Luther a Szeritirást mindenkinek a kezébe akarta adni; ezért tartotta
szükségesnek, hogyanyanyelven írni-olvasni mindenki tudjon. A tudósok
részére szükségesek a klasszikus nyelvek. Sok iratá ban foglalkozik a
nevelés és iskola ügyével. Az iskolát nem utalja kizárólag az egyházak
kezébe. A városok tanácsosaihoz is fordul, hogy keresztyén iskolákat
állítsanak és tartsanak fenn. Idézzük Luther szavait: ..... amennyiben
szavamat fogadjátok, kétségkívül nem én rám, hanem Krisztusra hallgattok
és aki nem hallgat én reám, nem engem, hanem Krisztust veti meg."
..Édes uraim, mennyit kell költenünk évenkint puskákre, utakra, hidakra,
gátakra és sok más hasonló dologra, hogy biztosítsuk a városok békes-
ségét és lakóházait : hát miért nem költhetnénk ugyanannyit a szegény,
elhanyagolt ifjúságra is, hogy egy vagy két ügyes embert adhassunk mel-
léjük, mint iskolamestert." (Hányszor mondta ezt Pálfy József is l) ..Ha
valaki végkép érzékeny kárt akar okozni, ezt csakis az ifjúság által csele-
kedheti. És mi másért élünk, mi öregek, minthogy az ifjúsagunkra fel-
ügyeljünk, azt tanítsuk és neveljük?" ..A külső bűnök között Isten szine
előtt egy sem terheli annyira a világot és egy sem szolgál rá borzasztó bb
büntetésre, mint az, amelyet mi gyermekeinkkel szemben követünk el,
amidőn őket nem neveljük."

Ma, amikor egyházunknak a reformálori keresztyénséghez való vissza-
térése annyira hangoztatott követelés, különösképpen is meg kell szívlelni
ezeket a lutheri intelmeket!

Luther iskolát épít, hogy ezzel az egyházat is építse. Első és leg-
nagyobb követelője a mindenkire kiterjedő népnevelésnek és népoktatásnak.

-A magyarországi nevelés történetébe az evangélikusség fényes lapokat
ír!. Lelkészeink, lanáraink. ískoláink mindig az élen jártak a multban.
A külföldi mozgalrnak tanulságait kellő mérséklettel és terrnékenyen ültették
hazai talaiba. Úgy a neveléstudományi irodalomban, mint az iskolaszervezés
terén a kezdeményező lépéseket többnyire evangélikusok tették. Elég a
magyar pietistákra, Bárány Györgyre, Bél Mátyásra vagy Tessedik Sárnuelre
hivatkoznunk. Azt erőteljesen hangsúlyozorn. hogy az iskolai munka
alapja a vallásos nevelés vol!. Csak utóbb kezdte elönteni a kultúrprotes-
tant izm us és liberalizmus az iskoláinkat is.

Az 1893. évi egyházi alkotmánvunk 3. §-a iskoláinkra nézve a
következő megállapítást teszi: ..A magyarországi ágost. hitv. ev: keresztyén
egyház iskolai és jótékony intézetei, mint az egyház önfenntartásának
eszközei, az egyház testéhez tartoznak."

Ezt a §-t az új zsinati törvények érintetlenül hagyták. Aki tehát
iskolát épít, az erősíti az egyház testét, gyarapítja önfenntarlási eszközeit.
Természetesen az egyháznak kell az iskola arcát kiformálnia és az isko-
lával szemben követelrnényeket felállítania.

** *
Hogy az iskola rnennyire születhetik az evangéliumi hitből, egyház-

építő kötelességtudatból és keresztyén emberek és közösségek áldozat-
készségéből. arra alig lehet jobb példa, mint a soproni tanítóképzőíntézet.

Bevallom, hogy sok éven keresztül csak "a leglényegesebbeket tudtam
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intézetünk multiából. Tisztelettel 'néztem az imateremben és az igazgatói
irodában a nagyszakállú. komoly tekintetű Pá lfy , Király, Kapi, a finom
vonású Kolbenheyer arcképét. s a régi folyosókon, egyszerű, kopott szo-
bakben inkább éreztem, mint tudtam, valami szép és nagyot jelenlő rnultat.

Egy alkalommal az irattár átnézésébe kezdettem. Egymásután bon-
togattam fel a nagy gonddal, szeretettel egybekötözött iratcsornóket : fel-
terjesztések. beszédek, Iolyarnodvánvok, számadások. nyomtatványok,'
levelek, ujságcikkek betűzését alig tudtam abbahagyni. Nem egyszer az
éjfél csöndjében lépett elém csaknem érzékelhetően a multunk. Köröttem
éreztem a régieket, szinte haloltam Pálfy vagy Király lépteit, amint végig-
járja a szebakat. A poros akták megelevenedtek. Azt hiszem szívesen,
érdeklődéssei és épüléssel, vennének kezükbe kedves hittestvéreim i; egy-
egy lapot. Pálfy kézírása maga a fegyelmezettség, egyszerűség, gerincesség.
Király József Pál kissé kúszált, tömött sorai széleskörű műveltséget és
élénkséget mutatnak.

Jőjjenek hát szívesen velem egy rövid irattéri kirándulásra ! Lesz
min elmélkednünk! De ne várjanak egy intézet életében a mai napok
történelmének szédítő iramához szabott szenzációkat. Ma minden második
nap történelmi jelentőségű fordulatról értesülünk. A legtöbb ember azonban
nem visz végbe napról-napra feljegyzésre számító hőstetteket. De meg kell
értenünk, hogy a mindennapi, egész lélekkel végzett lelkiismeretes kötelesség-
teljesítés is történelmet alakít.

A szürke hétköznapok életfolytatésa híven tükrözi emberek és emberi
közösségek lényeget és értékét. Az írás szerint : "Aki hű a kevesen, a
sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az." (Luk.
16., 10.) A következő apróságok nagy tanításokat rejtenek.

*

I

* *
Az intézet megalapítójául a Gondviselés választotta ki Pálfy Józsefet,

a volt nagygeresdi lelkészt, aki akkor a theologiai és 'tanítóképző-tanfolyam
vezetője, gyrnnasiurni exhortator és soproni magyar lelkész volt. Egyik
kiváló neveléstörténeti írónk mondia magyar Franeke-nak. Amikor Pálfy
aliceummal kapcsolatos tanitóképzö-tanfolyemot, a "seminariumot" átvette,
mint maga mondia : "tulajdonképpen nem is létezett ez, 'amennyiben sem
külön alapitvány, sem tantermek, sem tanerők, sem semmiféle készletek.

,egy rozzant zongorát s néhány írott kótaderabot kivéve, nem léteztek
számára, melyek egy ilyen intézetnél megkívántatnak. " Pálfy az önálló
tanítóképző rnegszervezését tűzte ki élete egyik nagy feladatául. "Volt
lelkében hit, mely Istentől erédve nagy műveket teremt, volt lelkében
buzgóság, mely a jó . műnek létesítésében soha ki nem fárad, volt lelkében
bátorság, mely vállalkozik olyanokra is, mikre más ember gondolni sem
képes. Hite, buzgósága, bátorsága sugallta neki azon szilárd meggyőző-
dését, hogy a jónak győzni kell, hogy az minden akadályt és ellenállást
leküzd s mindent a legdicsőségesebben keresztülvisz. Lelkének e három
nemtője vezette őt a hazában és a hazán kívül az emberek szeretetéhez,
mely a kitűzött nemes cél által-Ielkesíttetvén örömmel hozta meg áldo-
zatát a népnevelés oltárára." Ezeket mondotta Domanovszky Endre a
fölötte tartott emlékbeszédében.

Ugyanazon hitbuzgóság. mely Pálfv egész lelkét eltöltötte, állított
melléje kiváló férfiakat, kik a nemes munkában barátilag segédkezet nyuj-
tottak neki. Ezek Király József Pál akkor főgimnáziumi, később képezdei
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igazgató és Kolbenheyer Mór soproni lelkész. Rengeteget dolgoztak.Térad-
tak: írtak, beszéltek, érveltek, terveztek, kértek, buzdítottak. Boldogult Payr
Sándor mondia Pálfvról: építőmester, főszámvevő, ország koldusa, gyámolde-
szervező, kétszeresen igazgató, három helyen tanár, tankönyvíró,soproni
magyar lelkész, superintendenciális legfőbb mindenegyéb.

A soproni tanítóképzőt minden hívatales segítség nélkül a semmiből
kellett megteremteni. Teljes egészében adakozásból építették. 1854-ben
indult meg a gyüjtes munká]a. Pálfy ez év nov: 2-án maga 'nyujtotta át
Lipcsében dr. Grossmari superintendensnek, a Gusztáv Adolf egylel elnö-
kének ez ügyben a memorandumot. Az egyházkerülettől Pálfy-Király-
Kolbenheyer Ielhatalrnezást kaptak az ügyek intézésére. A gyülekezetekhez
intézett' gyűjtőíveken ezt olvashatjuk : ..A Krisztus szellemétől áthatott,
ügyes népiskolatanítók képzése, evangéliumi egyházurikra nézve oly élet-
kérdés, melytől annak virágzása, sőt létezése függ; mert ami a gyökér
a fára, az a népiskola egyházunkra nézve: ez ád amannak táplálékot,
ennek sülvedtén süllyedni kell amannak is." -

A gyülekezetek nag~ megértéssel adakoztak. Benne van ebben az
épületben' lelkészek, tanítók, egyszerű földmívelök, róm. kat. és ref. vallású
emberek forint ja vagy krajcárja. Adakoztak a trieszti ref. egyház, '8 b'écSi
kultuszrniníszterium évenkint 5 házassági felmentvény díját, 250 Irt-ot
ajánlot! fel. Más adományok: a porosz kírály 20 db Frigyes arany, a
Schönburg-Waldenburgi herceg 500 pft, a hannoverai király 60Ó korona,
Benczur Márton volt soproni gyógyszerész 4000, Murmann Péter bécsi
bankár 3000 korona, Basel város 40 pft.: a leydeni egyetem 1.129 tallér,
a' hamburgi magyatok gyültése 400 tallér, a Gusztáv Adolf egylet Kb.
16.000 korona, Angliaból 1.570 pft, Londonból egy Forster nevü úr évi
400 pft, dr. Steinkopff londoni német lelkész 103 pft, báró Culling Eárdley
40 pft. stb. Ném hiszem, hogy lenne hazánkban még egy iskola, amelynek
tégláit így hordták össze széles Európából!

A három megbízott időnkint közleménveket adott ki a gyűjtés ered-
ményéről. A VII.-el jelzett iratcsomóra ezt írta Pálfy : Levelezések. Talán itt
vannak a nekünk legbecsesebb' íratok. Király és. Kolbenheyer tanulmányi-
gyűltökörútra utaztak s útjukról Klrálv küldött Pálfvnak részletes beszá-
molókat. Érdekes levélpapírok és borítékok ezek, az akkori bélyegzőkkel
és pecsétekkel. ALondonból 1856. okt. 11-én kelt levél CÍmzése francia-
nyelvü: Monsieur Joseph Pálfy Direc!eur-Professeur á Oedenburg en
Hongrie par Vienne en Autriche. Via Ostende. Körbélyegzők : Aus England
per Aachen és Wien. '

Ezekből a level ekből kitünik, 'hogy rnilyen kötelességfudettal, fárad-"
hatatlansággal dolgoztak a nemes ügyért a külföldön s a külföldi útat nagy
látókörü műveltséggel, európai szemmel tették meg. A levelek közvetlen-
sége kifejezi a szeretetet, megbecsülést, munketársi ragaszkodást, amellyel
egymással szemben viseltettek. 1856-ban nálunk még az elnyomás dühön-
gött s az utazás politikai tekintetből sem volt egyszerű vállalkozás. A leve-
lekből ez is kitünik.

Berlin, Lipcse, Basel. Paris, London, Levden. Amsterdam, Brernen fl

nagyobb állomások; de bejárták Németország sok nagy. városát. Stock-
holmba is készültek. Ezekből az érdekes, tanulságos level ekből olvasok
fel részleteket. .

Berlini 1856. aug. 18. Király úgy ír magáról és Kolbenheyerrő\, mint
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két vándorlegényröl. Rengeteg ember! látogattak meg s tárgyaltak a gyUJ-
tésről, egyházi kérdésekről. A vezető egyházi embereknél mindenütt tiszte-
legtek, kérvényeket, memorandumokat szerkesztettek. Egy államférfinek.
akitől azt kérték, hogya, porosz király elé juttassa őket, utána utaztak
Potsdamba s Sanssouciban találták meg. "Sohase hitte~ volna - írja
Királv -.hogy ez~k a nagy urak annyira "zuganglichek". "Az bizonyos,
kogy utazásunk a magyarhoni protestantizmusra nézve nagyon .nevezetes ."
"Ne félj Kedvesem, jó úton vagyunk." Ebből a levélből tudjuk, hogy
Kolbenheyer az arra méltó helyeken Toldy-fordítását ajándékozta, Királv
pedig az Epizrammata nova-í, mint írja: ballista gyanánt. Grossman
számára pedig .borküldeményt kér. "Ha vasárnapig itt maradunk, alkal-
masint a Dómban, Landescollecte (orsz. gyüjtés) napján - szólót énekelek.
Ezt az alkalmat .für die bedrángten Protestant en Ungarns" -a kírály ren-
delte el. A pénzt alkalmasint a bécsi porosz követ útján kapják meg:
"szaladj Bécsbe - írja Pálfvnak - nem lesz felesleges. " "Éppen mosf
vettük Manteuffel második levelét, melyben mondatik, hogy őfelségét nagyon
érdekli ügyünk állapota; holnap Raumer Miniszterhez megyünk s talán
sikerül kieszközölnünk, hogya Colleefának tetemes része Semináriumunkra
fordíttassék." "Bremában svédek is lesznek, meglátjuk tanácsos lesz-e
oda' menni. Kolbenheyer köszöntet, Isten veletek. ':

Basel. 1856 szept. 17. "Kedves Jóskám ! Leveled, melyet tegnap-
előtt Le Grand kezéből vettem, annyiban nagyon megszomorított, hogy
még mindig betegeskedel ; ha - mit nem szeretnék feltenni - még to-
vább tartana a baj, az eskolára nézve is nagy baj volna. De zsákban
maradjon a rimánkodás - tenni kell. Szepternber 24 -30-ika nagyon fá-
rasztó napok, - ha gondolod, add át az Interírnális rectorságot Müller-
nek ... " --"Kedvesem 'kíméld magad, szükségünk lesz rád." "Erholung-
sreíse" -ről szó sem lehet; ugyanazon ügyeknek sokszoros elbeszélése -
mindenütt kérdezősködés, kívéncsiság - mi rettenetesen fáraszt, - nagy
szerencse lesz, ha öszvér természetem kiállja a ·puHo!. K. barálom eleget
rimánkodik, én hallgatok, annyi bizonyos, hogy idegei ingerült állapotban
vannak, betegségre nincs időnk. Szept. 12-én Bonnba meníünk -8 onnan
fel a Rajnán Mainzig, azután Heidelbergig. Itt nagyon nevezetes Bunsen
világhírű kémikus és fizikus, 1852- 89-ig heidelbergi tanár által a leg-
szivélyesebben fogadtattunk ; ez a férfiú "eine Erscheirrung ", bennÜnket
nagyon szívesen látott, egy estélyt nála töltöttünk, - nagyon nevezetes
dolgokról beszélgettünk - ezen ismeretség életemnek föpontia . ..:.....Tegnap-
előtt meglátogattuk Beuggenben a Zeller-féle remek szernináriumot - dicső!
Boldogító körülmények - sokat lehet tenni, minekünk lehetetlen ösmert
okoknál fogva. A baseli templomban Kolbenheyer egyházi állapotainkról,
Királv iskolai viszonyainkról tartott előadást, s Kírály orgonakísérettel
énekel!. Bevétel 100 frank - kevés. Le Grand derék ember, de arra
nézve egyoldalú miszerint gondolta, hogy elég volna egy nagyszerű sze-
mináriurn Felsőlövőn, hol a Gymnasium megszűnhetnék , e gondolato!
kivertük fejéből. Ha visszatérek, tudom roppant dolgom lesz. Annyi bizo-
nyos, hogy az efféle utazás kimondhatatlanul fáraszt, de nem, bánom!
Tán ' be is zárnak, ha visszatérünk, - nem hallani semmit rólunk ujsá-
gaitokban? Nem' kérdezősködnek bizonyos emberek? A' németet német
honban nem forszírozzák, fődolog a protestantizmus! Nagy különbség,
Mindenütt biztatn ak, emberek legyünk a gáton. Pakkolnom kell. Strass-
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burgba indulunk. 24:.éig Párisban maradunk, okt. 2-áig Londonban, okt.
15-éig Hollandiába, aztán direkte haza. Isten veletek! Kolby tisztel. Az
istenér!, üdül] felol Csókolom a kollégiumot! Ölellek: Kirély,

Páris. 1856. szepi. 20. "Strassburgból Parlsig 16 óra vasuton -
rettenetesen elfáradtunk, úgy, hogy kénytelenek voltunk tegnap délután
pihenni - ma frissebbek vagyunk. Ha reád nézve lehetetlen, Müllner
vagy Petrik tegye meg a beírásoket. Az osztályok termei rendben vannak?
Két. új cathedra az 5. és 6. teremben meg van-e ? Történhetik, hogy
Hannoverából pénzek jönnek a Seminanum számára. - Hát Wohlmuth
bácsi nem akarja megtartani a kerületi gyűlést? Várakozni akar, míg
visszatérünk? Annak okát nem látjuk. :- Feleségemnek Páriaból holnap
vagy holnapután Írok. Megvagyunk. "

London. 1856 okt. 3. "Édes Jóskám l ... de néha-néha mégis pi-
henés után esengek, mert ez az Ewiger Jude-féle élet nem olyan ember-
tek való, ki túlélte· a 40-et. Híjaba nem működtünk, bár ha a körülmé-
nyeket ezelőtt jobban ismertük volna, bízonv ' többet tehettünk volna;
deruque mindig kell tanulni. Az afrikai lelkész Dürr, kivel Brémába meg-
ösmerkedtünk s a párisi lelkész, Mayer imígy tettek: mindenütt, hova
jöttek, előadásokat tartottak, melyekben egynéhány szivet, eget s földei
rázó események rimánkodásai mártásokkal fűszerezve a főszerepet játszot-
ták ! sJme a bámuló, sőt könnyező publicum butterweichá lett s becsü-
letesen izzadott ezüstöt s aranyat. Mi ezen fogásokat későn vettük észre;
de másrészt nem is akartunk mint zsarolók fellépni, mi a magyar ember
természetével nem fér össze. Tegnapelőtt furcsát gondoltunk. Az újonnan
megválasztott londoni polgármester díszmenetét tartotta a városon keresz-
tül s ime annak is Írtam egy cifra latin Gratulaciót s egyszersmind peti-
toriat, meglátjuk lesz-e sikere? Egyszersmind Prinz Albert s a királvnő is'
megkapja folyamodásunkat. Holnap este Kelbenhever prédikál s alkalma-
sint Collecte is lesz számunkra. Barátom! Pünkösd táján kellene ide
jönni, néhány hónapig itt mulatni, s Bunsen szerint két ezer fontra le-
hetne számolni. Oxfordba is megyünk." .

Loudon. 1856 okt. 11. "Bizonyós, hogy a vastagbőrű angoloknál
több hétig, sőt hónapig kellene maradni a season idején (májusban és
ápril ban) sürgetni a dolgot. Ha lehetséges lesz, Albert herceghez is folya-
modunk, ki nincs itt, embert kell keresni, ki átadná annak idején a fo-
lyamodványt. Jövő héten mindenesetre indulunk Hollandíábe, már meg-
untuk a ködös bábelt, a rossz vizet, a félig sült beefsteakeket. Subtractis
subtrachendis, mégis csak jobb a magyar éleI. Tegnap voltam a King
College-féle oskolában. - majd eleget beszélek róla - annyi bizonyos,
hogy itt a magánkézben levő nevelés nem igen dicsőséges, .akárki tanul,
tanít, akárhol, akárhogy, ... oly tökéletes szabadság, mint minőt itt lehet
tapasztalni, korántsem célhoz vezető. Hospitáltam a latin s görögben, soha
életemben oly unalmas tanítást nem hallottam, egészen angol, mintha a
ködök mogorva istene ült volna a cathedrán. A pórnép tudatlan, templom
vagy os kol a helyeit nagyon szorgalmasan járja a pálinka házakat s a
legszebb' utcákon csoportosan koldul. Akinek tetszik nem bánom, én íly
nevelésnek barátja nem vagyok." (Folytaljuk.)

Tanítótestvér, ne felejtsd el: a Gyógyházra neked is szükséged lehet!
Segítsd fölépíteni!
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Arany János vándorcipója.
Irte : Hajas Béla girnn, igazgató,

Van Arany Jánosnak egy kevésbbé ismeretes, költeménye, amely
nagyon gazdag vallás-erkölcsi tanulságokban. A költő élettörténetének azt
a pár hóra terjedő szakaszát, helyesebben e szak~sznak utolsó napjait
pergéti le előttünk, amikor hiú ábrándkép' után szaladva otthagyta a deb-
receni kollégiumot, szinésszé lett, de kiábrándulva a szinészetből, jobban
mondva a szinészekből, gyalogszerrel 'Mármarosszigetről hazament Nagy-
szalontára. Olye n útat tett meg, amelytől a Biblia a tékozló fiú történetében
beszél. de Arany nem kincset tékozolt el. hanem a jövőre való kilátás
reményét.

A költemény megértéséhez tudnunk kell, hogy Arany rendkívül
istenfélő, vallásos környezetben nevelkedett; egyszerű református szülei
öreges gyöngédségükkel dédelgetfék a testi dologra vézna és ügyetlen, kis
öreget, de a Biblia történeteit apja korán elbeszélte neki, a betűvetésre
pedig hamuba írt betűkkel kb. 4 éves korában megtanítotla. Már pedig
- mondja egy angol bölcselő - aki a 32 betű ismeretének a birtokába
jutott, az míndenféle ismeretet megszerezhet. Arany tehát a szülői házban
ropparit kényes erkölcsi tisztaságban, s a könyvek iránt való szeretetben
nevelkedett. Az ismeretekre való vágyódás olthatatlan lánggal égett is
lelkében egész életén keresztül. A szalontai mestergerendákon található
könyvek sorra lekerültek helyükről, mert a gyermek Arany János váloga-
tás nélkül elolvasta valamennyit. Mire a szalontai kis gimnázium osztályait
elvégezte, alig volt könyv Nagyszalontán, melyet Arany végig ne tanul-
mányozott volna. •

Ez a félelmes tanulmányszomj kísérte a debreceni kollégiumba. Itt
azonban az anyagi nehézségek fokozott' mértékben jelentkeztek. Már Sza-
lontán- is tanítással tartotta fenn magát. A kollégium költségeit nem birta.
Egy évre Kisújszállésra is kirnent, hogy némi pénzt szerezzen, de az mind
kevésnek bizonyult. A művészi hajlamok pedig ébredezni kezdtek nagyra
hivatott lelkében. Csak azt nem tudta, milyen művészetre szánja magát.
A főiskola könyvtárában ott állott Csokonai márványszobra, Ferenczy
István ajándéka, ki egyszerű lakatossegédből országos hírű szobrásszá
küzdötte fel magát. Sokat hallott Marko Károly festőröl is, akinek a neve
ezidőben járta be az országot. Szerette a zenét is. Melyíket szeretem?
Melyiket szeretem? - kiálthatott fel Pókainéval. Csudálatos, hogy éppen
az- irodalomra gondolt legkevésbbé. pedig az írót, főleg a versírót már
kora gyermekségében eszményi magaslat ba;" látta maga előtt.

Arany lelkében homályos érzések bolyongtak. A VIlI. osztályú tanuló
nem lelte helyét az iskolában, untatta a mathematíka, untatta a sok
paragrafus, untatta a híres professzorok egyhangú előadésa.

Míndíg valami oly után sóvárog,
Mit nem tanítnak ti tudós tanárok.

Nem a tanulást unta meg: csak az iskolai tanulmányokat. Hisz ki
tanult többet, mint ő, s ki tudott korához képest többet, mint ő. Könyv
mellett találta a késő est, s könyv mellett 'találta a kora hajnal. Tudták
ezt tanárai is, becsülték, támogatták is a nemes igyekezélű ifjút.

Talán az iskolai életet se unta meg. Jól érezhette magát nt. Erdélyi
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József prof. úr barátságos házánál, hol ebédet és vacsorát is kapott János
diak. Ö volt ott a pincemester, amellett a kis Róza és Lujza házitanítója.
A házlmulatságokon alkalma volt a kollégiumi Lant-ból verseket hallani.
Ö is szeretett volna ilyeneket írni., -

l1átogatta Erdélyi! Sárváry Pál is, a nagy rajzoló. Ekkor jött meg
külföldről Dozsnai Károly is, a kalandos sorsú piktor és szobrász. Kere-
kes Ferenc is jeles ember volt: Meghívták a pétervári egyetemre, de nem
ment el, hazájának akart szolgální. Debrecent bűvös fénnyel övezte Ma-
róthy Györgynek, a tűzeszű mathém'atikusnak és Hatvany Istvánnak, a
nagy fizikusnak emléke. Ott volt a második Kazinczy: Péczely József is,
ki folytonosan poétákat keresett a diákok között. Eredeti alak volt Ercsey
Dániel. a filozófia és politika tanára.

Arany pedig csupa szem-fül volt,' mindenre ügyelt, amit a tudós
professzoroktói hallott. Sokszor egy lopva elkapott mondat új világot -nyit
a gyermek lelkében. -

A szellemi légkör! Széchenyi esz~éi kezdik felkavarni. A természet
világában, az egykorú hírlapok tanúsága szerint ismételt földrengések
voltak észlelhetők. '

S' mily különös rendelkezése az isteni Gondviselésnek ! Jó pár évvel
aaelőtt éppen Széchenyi gondolkodott a debreceni helyőrség laktanyájá-
ban, s kesergetthonaállapotján. 36-ban pedig Széchenyi legnagyobb
megértője. munkájának legragyogóbb dicsérője, a kis Arany János fogott
el egyes mondatokat a debreceni professzorok ajakáról. Ki ~ tudja, -nem
Széchenyiről, a reformkorról. a nagy reformátorról beszéltek-e! A -tehetet-
len kor gyermekei mozogni _kezdenek, lábuk nyomán meg-meg rezdül a
föld, jelezvén, hogy készülődik a csodák ideje ...

Most azonban még csak ott vagyunk, hogy Arany lelkében forrong
valami ismeretlen, határozatlan törekvés. .

A diák gondolkodó volt. EI-el tünődött a diákotthon egyik szobájá-
nak sarkában, nem tudta, mitévő legyen. Szobrokat kezdett faragni, rajz-
hoz fogott. Istenem, mindkettőhöz elsősorban pénz kell! Csak egyhez nem
kell pénz: a színészethez. Debrecenben az is volt. Járt ott már Kelemen
László 1795-ben, utóbb Wesselényi küldte ki társulatát, egyszerű tagjaiból
sokan lettek országos művészek. Arany idejében Fancsy László és Szákfy
volt az igazgató. Ezt kereste fel Arany 1836 februárjában, kb. 100 évvel
ezelőtt, Szabályosan elbúcsúzot! tanárai tói ; azok nem is kifogásolták, a
tehetség kétségtelen jelének vették a hazafias elhatározást. Május elsején
játszottak utoljára, akkor a társaság felosztott anélkül, hogy Aranynak
valaki szólt voln'a. Mit tegyen? Visszamenjen a kollégiumba, melyből
szabályosan kilépett ? Egyetlen út állott előtte, követni Hubayt, ki hajlandó
volt magával vinni keleti vándorút jára, Így lett a kissé elkényeztetett Arany
Jánosból vándorszínész. A bolyongás fárad almát erős lélekkel tűrte, azon-
ban hamarosan kiábrándult abból ~ csalóka képből, melyet magának a
színészetről alkotott. Összetévesztette a színészetet az irodalommal. Más a
színrnűíró és más a színjátszó színész. Ö egynek vette a kettőt. Hubay
pedig vitte magával egészen Máramarosszigetig. Itt azonban megállást
parancsolt Aranynak a lelkiismeret. Az öntudat kígyói marták. Céltalanul
bolyongott az Iza partján, nem találta helyét. Az elhagyott otthon képe
elfoglalta egész lelkét. Egyszer édesanyját álmában halva látta. Nem tudott
maradni. Egy huszas előleget kért igazgatójálól - s búcsú nélkül távozott.



131

A hazafelé vivő ul nehéz volt es gyötrelmes, de az fl remény, hogy szü-
leit ismét látni fogja, s más útra fog térni, erőt adott küzdő lelkének.

Otthon megállapodott, közönséges emberré lett, vagy legalább akart
lenni. Tévedését lassanként elfeleitették, hisz nagy lélek jóhiszemű téve-
dése volt. Az ismeretlenség homályából később egyszerre országos nevű
költövé lett, nagykőrősi híres tanár, a Kísfaludy-társaség igazgatója, s
akadémiai főtitkár. . . .

1877 aug. l1.-ét Imak. Az öregedő Arany János emlékeivel bíbelő-
dik. Fejét ekkor már a Kisfaludy Társaság, s az Akadémia jól ' megé~de-
melt koszorúi ékesítik. Az uralkodótól 10 évvel azelőtt; minden szabad-
kozása ellenére, megkapta a Szent István-rend keresztjét, két évvel előbb
Trefort Agoston miniszter felajánlotta neki Toldy Ferenc halála után a
pesti egyetemen a magyar irodalom tanszékét. Befejezés előtt állotlak
Aristophanes vigjátékai. a Toldi szerelme, a harmadik - Csaba királyfi
- eszménykép volt. de ábrándkép módiára menekült előle, mint a kis
gyermek elől a szivárvány.

Megjelentek előtte a boldog gyermekkor kisded örömeí, a szalontai
apró élmények: látja magát, mint kísdiákot a szalontai, mint nagydiákot
a debreceni iskolában.

Aztán elakad az emlékezet. Oly idöszakhoz jut, amelyet csak Gyulai
Pálhoz írt bizalmas levelében tárt fel teljes őszinteséggel, de amit a nagy
világ elé nem akar vinni. Pedig ez a pár hónapi élmény korszakos fon-
tosságú volt egész életére nézve. A magakeresés időszaka volt ez. Végét
egy heti gyaloglás jelentette Márernarosszigettöl Nagyszalontáig. Az egész
héten egyetlen cipó, s kevés szalonna volt a tápláléka, 'Ki gondolta volna,
hogy ez a cipó életében akkora szerepet játsszék? Amint néha nagy
vállalkozások látszólag jelentéktelen okok miatt dugábadőlnek, akkép
csekély dolgok nagy dolgoknak lehetnek okozói.. Arany a vándorcípóból
egész életre kiható tanulságot merített. Az élet útjának végefelé dalt zeng
a vándorcípóról, hogy mi is tanuIhassunk belőle.

Kinek nyúlfarknyi a reménye
S többé se' kér, se' vár sokat: -
A multban él, s ez ócska lom közt
Tesz-vesz keresgél, ra ko gat.
Emlékeimmel olykor én is;-
- Mint rongya közt egy vén szipó
Elbíbelödörn : ilyen emlék
Ama fentírt vándor czipó.

Aki olyan studiumosan tanult, mint Arany János, .aki oly bámulatos
emlékezőtehetséggel birt, rengeteg sok emlék között válogathatott. Annál
érdekesebb, hogy ezt az élményt tartotta költői leírásra méltónak.

A tékozló fiú regélét
Sokan csinálták ujra már:
Én nem vagyont, kincset pazarlék.
(Apámnak is lett volna bár l)
Hanem jövendőt, biztos állást,
Meg ami erre' úlnyitó,
Légvárak, ábránd, s délibábért ...
Tanulság: egy vándor' czipó,
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Arany nem végezte be teljesen tanulmányait. Ha befejezte volna,
hamar nyílt volna neki alkalma az elhelyezkedésre. Abban az időben az
könnyebben men!. De mihez kezdjen egy vándorszínész, egy félbenmaradt
diák? Arany otthon kerülte az embereket, akik ferdeszemmel nézlek a
komédiásra. Csak midőn szintén csalódott barátja, Pápai posta expedilor
útján megtudják a szalontaiak, hogy mílyen kitűnő tanuló volt az időköz-
ben anyátlanná lett ifjú, ébred fel iránta a részvé!.

A csalódás a színészeknél bizony hamar utólérte Aranyt.

Hogy aztán a goromba élet
Jeges zuhanynyal önte le:
"Megyek - kiáltérn - vészes út ez,
Vissza megint bölcsörn felé!"
Ma fizetés-nap; húsz forintra
Jut húsz krajcár "proporczió" :
Harmincz gyalog mérföldre abból

. Kifutja. .. egy vándor czipó,

A nagy elhatározás felébred Arany lelkében. Előleget kér, megindul
a nagy úton, búcsútlan otthagyja a társulatot.

Mondám s tevém; - a dél-ebéd már
A nagy országúton lele,
Sebaj! .Kinek hátán a háza
És kebelén a kenyere.
be majd az estve! ... hátha rablók ...
Eh! nincs velem sok földi jó: .
Egy zsebkendőbe minden elfért:
A gardrob és vándor czipó.

Gardrob-ja már akkor sem volt, mikor a vándor társaságba beállott.
Ha mosni akart, kölcsön kellett kérni valakitől fehérnemű!. Így indult
meg a költö :

"Bujdosik az éren, bujdosik a nádon,
Nincs hova lehajtsa fejét a világon" ...

mint Toldi Miklós.

Egy bot talán jó volna mégis
Ahol egy tört "lógó" -darab l
Ettől ugyan valódi medve
Nem fél. de képzelt megszalad.
Most éjszakára fel a "bércznek [".
Előttem rónaszéki só
Megy sok szekéren: biztosabb már
A vándor és vandor czipó.

Arany útja nem volt irigylésre méltó. A máramarosi bérceken keresz-
tül kellett mennie éjjeli időben. A Rónaszékről jövő, sóval megrakott
szekerek tették biztosabbé az útat. A műveletlen fuvarosok nem bántják
a szegény beteg mestert, csak nyers tréfajuk sújtja ökölként a szemérmes
diákot, de az éjjeli tüz mellett ízlik neki a kenyér.

Kérdik: ki és mi? hova mászkál?
Hang csúfos, a nyelv idegen;
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Szepeg biz' Ő, s azt mondia : daszhá],
Most haza indult betegen.
Bükkös tetőn' éjjel kifognak,
Pór-élez megöklel, mint tinó:
De tűznél, mit kazalba raknak,
Jól esik a' vándor czipó.

Menekül is a költö. Nem várja be a szekerek indulását. A nappali
út biztosabb. Most már nem felfelé megy. A kora hajnal útban találja, az
esthajnal mutat neki valamelyes pihenőt egy korcsma "ivójá"-ban. Olt
alhatik a kemény deszkán - ha tud.

Hűs hajnaIon (még mind üresen
Lógtak ki a járom-szegek)

Búcsút köhintve, megiramlva -
S a késő hajnalig, megyek.

Ott száraz ágból, korcsma végén,
Lombsátor a közös "ivÓ" :

Ott deszka-pad lapít deszkává,
S párnárn csak a vándor czipó.

A harmadik napon' a hegyoldalon visz már tovább az út. Bűvös táj,
friss forrásvíz, rnely még az alélt vándort is életre kelti.

Hanem a szép táj bűvöl így is,
Oh, ifjú könnyedvérűség!

Írn ott dűlőnként a hegyoldal
Harmat-szivárvány színben ég :

Lent, szikla-völgvben, fa kupával
Csurgó kínál, oly csábító I

Az utas keble megtelik . .. de
Bezzeg fogy a vándor czipó I

Negyedik nap az ecsedi tó vidékén barangol a nap hevében,

Bércz elmaradt; tölgyes lapályon
Visz utam, napja már negyed,

Tölgy sincs azontúl, - visszanézve
Látom csak a kéklő hegyet.

Posvanyiban, mint lomha sertés,
Fertőzik az ecsedi tó;

Rekkent a hév nap, utas izzad,
Bár könnyű a vándor czipó .

.Az ötödik nap váratlan élménye, hogy egy őrség útlevelet kér tőle.
Ez is megsajnálja a szegény vándordiákot. ,

Egy híd. megől haídú behajszol,
Gazdája kérdi: "Útlevél?"

Az nincs bizony, - de iskolából
Van bizonyítvány, még kevély.

Az Isten áldja! elbocsátott,
Lévén maga, mint neve, ló;

Így szabadult a "fogdmeg-eddmeg"
Körrnéböl vándor. és czipó,
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Még nagyobb megpróbáltatás is következik. Keresztül kell mennie
Debrecen városán. Látnia kell a nagy kollégiumot, melynek falai immár
örökre bezárultak előtte. Nem mer arra menni, ti pékek utcáját is elkerüli,
bár a cipó elfogyott már. Az egykori jeles tanuló úgy érzi magát, mint
Ádám, mikor kíűzték a Paradicsomból. A Muzsák csarnoka nem az ő
otthona többé. Keserű emléke a tudományra szornjazó .Arany Jánosnak.

Égő homokban, itt a "város", .:...-
Amott a nagy kollégyiom

Hátall ki, mint szamár a nyájból:
Maradj te, zárt paradicsom!

Hogy szem ne lásson, félre csaptam
Egy utczán (neve is "Csapó ") ;

Pénz nincs, kerülöm a "kenyér-sort":
Pedig hol a vándor czipó l ? ...

A hetedik nap teszi legnagyobb próbára az ifjú önérzetét. Testileg
kimerül, könyöradornánvt szeretne kérni. Egy paphoz akar bezörgetni, de
lékapia az ujját a kilincsről. A vándor cipó már csak gondolatba táplálja.

Az elfogyott, erőm is elfogy;
Már útban egy egész hetem; -'

Itt pap lakik, tán könyörűl is:
Bezörgetek - nem tűrhetem!

Elborzadék ... ha rám rivalIna :
"Pusztulj, csavargó, naplopó ["

Slekaptam úiiorn' a kilincsről :
. "Adj lelket még, vándor czipó l"

Haza ér megtörten. kiábrándultan a tékozló fiú bűnbánatával, mint
aki eljátszotta ifjúságát és reményeit. Odarogy még életben talált édes-
anyja elé.

Elérem végre a szülő hont;
Fedd és gúnyol rokon, barát,

Csak egy nem: az anyai szívnek
Érzem üdítő sugarát.

Ezt nem felejtérn soha, ámbár
Lettem suhan ez ból nagyapó;

Ezért méltattalak dalomra
Téged, szerény vándor cipó.

Mikor Beöthy Zsolt 1895 őszén a szerb-utcaí egyetem XÍIl. szárnú
termében Arany költészetéröl előadást tartott, csudas zengésű hangján fel-
olvasta e költeményt. Még a· . legyek is elhallgattak. A költernény úgy
hangzott, mintha a sírja felé közeledö költő megható gyónása volna.
Pedig kérdés, lett volna-e az ifjú ból Arany János, ha ezt a keserves útat
meg nem teszi?.. Csodálatosak a Gondviselés intézkedései! Ez az út
tette őt igazán önállóvá: ez az út tette őt emberré, ez az út mutatta meg
neki a további ösvényt, mely végül a dicsőséghez vezetett. A költő szigorú
lelkiismerete a tékozló fiú bűnbánó útját látta ebben ti vándorútban is.

, A bocsánatot azonban megkapta édesanyja szerető ölelésében. Az
anya megbocsátott tévelygő, de megtérő gyermekének. Hiszen a bibliai
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apa egyenesen lakomát rendezett a megtérő fiúnak. A Biblia tékozló fiát
megviselte már a tékozlás útja, de még jobban megviselte a bűnbánat
útja. Nagy lelki szenvedéseken ment keresztül s e szenvedés~kre csepeg-
tetett végül gyógyító balzsamot az atya szeretete. Az ifjú Arany Jánost is
erősen megviselte a színészi pálya. Megviselte testileg-lelkileg. E szenve-
dések egyetlen orvosságául a Gondviselés az anya mosolyát küldte le
hozzá. Ez a mosoly megerősítette az ifjút. Nagy erő van az anyának
egyetlen tekintetében. Homeros az isteneknek tulajdonít ilyen erőt. Az
!lias szerint Zeusnak egyetlen bólintására megremegett az Olympos. A
Biblia szerint Krisztus Urunk csak újjával illette a beteget s a beteg meg-
gyógyult. Hogy ·földi példát vegyünk: a tekintélyes tanító, tanár egyetlen
rosszalló pillantása észre téríti a gyermeket, egyetlen helyeslő bólintésa
fokozza lelkének erejét: Petőfi mindig megpihent az anyai szeretet melegén
s Anteusként új erőt nyeri az élet további nehéz harcára. Madách Imre
is anyjához menekült, míkor az élet csalódásai elkeserítették.

Aranyt az anyai szeretet melege meggyógyította. Ez 41 év mulva is
élénken eszében van. Talán nem is egykori bolyongása történetél akarta
bemutatni, hanem az anyai szeretetnek akart soha el nem múló emléket
emelni. Azt az anyát akarta halhatatlanná tenni, akinek hamvai akkor
már 41 éve nyugodtak a szalontai temetőben ...

A rendszeresjellernképzés Istenhez vezető útja.
lrte: Tantó István ref. ig.-Ianító, Körmend.

Miért van az, hogy a Tanterv a célkitűzésben a népiskola munkáját
nevelésnek mondja.? Miért van az, hogy az iskolai munkát ellenőrzők,
vagy az élet irányításába beleszólók a nevelést hangsúlyozzák a tanítással,
(ezt a szót nem is szeretik használni) oktatással szemben, s utóbbit az
előbbi eszközének emlegetik? Miért van az, hogy külön jellernképző
tanfolyamokkal dolgozik már az iskolánkívüli népművelés ? A cserkészet
miért épül bele az iskolai életbe, miért vált már a középiskolák egyike
másika egész cserkészszellemű intézménnyé ?

Azért, merl : az oktatói munkát célzatosan nevelésnek nevezni, vagy
a kettőt együtt emlegetve a nevelést hangsúlyozni: mind azt a megálla-
pítást jelenti, hogy olyasvalami hiányzik ebből a boldogtalan életből,
aminek nincs tankönyve, amit nem lehet tanítani a· szó olyan értelmén,
ahogy ma ismerjük, nem tanultság hiányzik elsősorban az életből, hanem
neveltség. Egy magatartásbeli állapot, az élet látott és előre nem látott
dolgaihoz való magas isteni szempontú állandósulf alkalmazkodó készség,
ítélni tudás. Hiányoznak az erkölcsi jellemek.

Erkölcsi jellemek sem élhetnének meg tanultság nélkül, ezért a
nevelés - amit most már erkölcsi jelIemképzésnek kell értenünk - a
tanítással együtt kell, hogy díadalmaskodiék.

Nincs külön-tanítás és külön nevelés az iskola számá~a. Minden
tanítás nevelés. A tanításban bent van, bent kell lenni a nevelésnek.
A nevelés többlete a tanításnak, de egyben végső célja és koronája.
Ha a tanítás nem a nevelési eszlllény . érdekében történik, _és ha nem
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tudja az ismereteket felszedőt új ismereteivel is a nevelési eszmény szol-
gálatába állítaní. kárbaveszett dolog.

A tanítás szó fogalmához műveltségi eszményt kötünk a mai gon-
dolkodás szerint, a nevelés szó fogalma viszont összefoglalöbb jelentőségű,
mert a nevelési eszmény: az életre való krisztusi jellem, tehát az Istennel

. való viszony által boldog ember: az élet végső és legmagasabb célja.
Szernélyiséget kialakítani tanítással nem lehet, az a munka kell

melléje, amit a nevelés, jellernképzés szóval jelölünk meg. Tanítjuk a kész
anyagot. Neveljük a tudással való bánásmódot, is'teni szempontú alkal-
mazkodni tudást az eshetőségekhez. Ez még akkor is igaz, ha a tantárgyak
nevelőértékét kihasználjuk. Mert az élet sokkal inkább más, mint tantár-
gyakhoz kötött valami.

Természetesen sokat lehetne arról beszélni, hogy nem a műveltség
terjesztése, emelése volna-e éppen a nagy lendítés a jellem, jellemnevelés
szempontjából : de arra ez a karaktereket nélkülöző élet nem várhat, más-
részt nem tartozik a. tétel kidolgozésahoz.

Mondhatnám azt, hogy sértés az elemi iskolákra, hogy régebbi
mulasztás emlegetésevel újszerű követelmény elé állíttattak. Azonban ez a
követelmény hangzani fog mindaddig, amig az élet boldogtalanságát az
emberek jellemtelenségéhez lehet visszavezetni. Elvégezhetik tehát az
iskolák a legtökéletesebben az erkölcsí-iellernképzést is, akkor is ez lesz
a követelmény az elemi iskolákkal szemben. Éppen itt Iatéliuk meg azt a
gondolatot, ami kell, hogy nagyon felemeljen bennünket, s ez az, hogy
az élet nagyon gazdagnak, sokat elvégezni tudónak látja az iskolát, mert
onnét várja a legtökéletesebb alkotást. És ugyanitt kell meglátnunk azt a
gondolatot, amely egészen közel hozza hozzánk, mintegy kezünkbe teszi
az élet jellemigényét a maga felelősségével. ez pedig az, hogyafelnőttek
élete a maga sok kisértésévei nagyon elbukásos élet, a gyermeklélek sem
érintetlen a rossz példától, de mégis ők azok, akiknek formálása a legtöbb
kilátással biztat, s akiknek szeretésére, tisztaságban, tehát erkölcsi jellemben
való megtartására maga Jézus mutatott kötelező példát. Elvesznénk, ha
kemény kézzel nem fognánk meg a jellemképzést, viszont annak a nem-
zetnek van jövője, amelyik legkomolyabban várja el elemi iskoláitól az
erkölcsi jellemképzés!. Még pedig az eddigi tapasztalat szerint főleg a
tantárgyak keretén . túli többletre, rendszeres nevelésre kell gondolni.

Mindezt azért kellett így elmondanunk, hogy lássuk, milyen életbevágó
feladattal állunk szemben, hogy lássuk: nem új dolgot követel az élet,
csak azt, amiben nagyon gyenge, hogy lássuk: jobban, erőszakoltabban
és legfőképpen eredménvbiztosítóbb rendszerrel kell ezirényban dolgoznunk.
Igazságos itél~tünkkel látni kell a jell em képzésnek eddigi, talán féradésig
végzése ellenére is, hogy általában a nevelés szép célkitűzésű elméletétől
messze elmaradt a gyakorlat, vagy aki úgy érzi: az élet bukdácsolása
miatt meg kell erősíteni az eddigi ilyen irányú munkát.

Mit tegyünk, hogy tegyünk, még hozzá rendszeresen? Kevés az idő,
sok az -elvégezni való anyag és azt számon kérik. A jellernképzési rész
számonkérése még a látogatóknél is igen döcög. De éppen azért van
hangsúlya különleges és rendszeres szón, mert így be lehet mutatni,
számon lehet kérni. Persze a gyermek cselekedeteinek, magatartásának
megfigyelése adja ki a legföbb rszámonkérést.

Hihetetlenül nagy szerepe van a rendszerességnek. Mert örökké
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igaz az, hogy aki naponkén! nem szentelődík, -az naponként züllik.
A művészeteknél a naponkénti gyakorlás, a tudományoknál a rendszeres
ismétlés, buvárkodás, egész valónk értékeinek a megőrzésében pedig Istenhez
közelebb jutás naponként. Isten nélkül ugyanis nincsen felfeléemelkedés
és nincsen szerencsés, kiegyensúlyozott világszemlélet. Ha magamnak nincs
élő összeköttetésem Istennel, ha nincsen meggyőződéses valóm, hogyan
teremtsem meg mások összeköttetését Istennel, hogyan nevelj ek . erkölcsi
jellemeket ?! Mindenek kezdete és koronája az, hogy pedagógiai erejű
ilyen példaadás váljék le rólam naponként, percenként.

Tehát: a gyerekek imája után én, a tanítójuk imádkozom minden
reggel, és rnindennapi munka 'után. Nem hosszan, de annál közvetlenebbül.
A reggeli ben kifejezésre juttatom azt az örömet, köszönetet, hogy a munka
rnűhelyében lehetünk, hogy alkalmunk van egymást szeretni, segíteni, hogy
Isten kegyelme őrzött az éjszakán, mert csapás, emberi gonoszság törhetett
volna ránk. Megemlékezem a beteg gyerekről (közelebbi meghatározás
szerint), vagy ha tudomásom van a gyerekek hozzátartozója betegségéról ;
elmondjuk, hogy ma például a víz körforgása nehéz munkájának meg-
értéséhez kérünk nagy figyelmet; szegény, gazdag, és hazánk, községünk
sorsa is .mindig benne van az imádságunkban. Este: hála a napi kegye-
lemért, tanulásban, becsületességben. igazságosságban, jóságban elért
sikerekért. kérése a jellembeli (pontatlanság, hanyagság stb.) fogyatékos-
ságok megszüntetésének.

Minden nap megsúgja a szívünk, értelmünk, hogy mit imádkozzunk
és nem fogunk sablonba esni, hanem a legremekebb imádságok szület-
nek meg. Ez volt a legjobb kezdet a napi munkához, és elmondhatom,
soha haraggal nem jöttem ki az iskolából.

Eredmény: belátása a kövelkezöknek : csakis Isten által lehetséges
minden, a jóságon örül az iskola, a rosszon szornorkodík, a család
becsülését megnyerjük az érte is való imádkozás által, átreformálhatja a
családot a gyermek, amit a felnőttek közül más alig végezhétne el.
A gyermek megtanulja őszintéri kitárni bensőjét, magán kívül közösségek
sorsával törődni .. s mi több: megtanul imádkozni. Év végén megkérdez-
tem, ki szeretne imádkozni, s nem egy ízben' volt jelentkező, az imád-
kozást jól megoldó. A makacs rosszaság ebben az érte való imádkozásban
feloldódik. És: így imádkozni senkisem tudhat, mint a tanító, iskolája
életéért, s ha ezt nem teszem meg, minden terelgetesem Isten felé bizo-
nyos támasznélküliségben függ. így jön ki majd az az eredmény, hogy
nem a papok buzdítása, ostorozása miatt igyekeznek a templomba, hanem
mert vágyakoznak imádkozni.

Jól értsük meg: ki merne gondolni az egyház által előírt imák
elhagyására, sőt a megállapított iskolai imák elhagyására: ez az ima azok
fölé kell még, mert ez olyan ima, amit nem lehet megírni, ez maga az élet.

Míndez napi tíz perc. Erre minden tanító vállalkozhatik.
Jó, ha a gyermek megszokja azt, hogya legkisebb munkájához is

Isten segítségét kéri, jó, ha tudja, hogya legkisebb munkát is elronthatja
nyegleséggel, önmaganembízással. Szuggesztiv és fegyelmező erő van az
Istenre gondolásban, mert arra nincs oka gondolni, hogy miért ne segítené
meg Isten. Egyezér . elmondtam nekik, hogy díékkororn óta feladataim fölé
odaszoktam írni ezeket a betűket : 1. s. m. m. (Istenem segíts meg mun-
kárnban) és a végére: H. N. j. 1. (Hála Neked jó Isten). Ez a H. N. j. 1.
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is sarkal. mert varja a gyerek. hogy leírhassa. s le is írja. ha nem is
teljes sikerű a feladata. de így nincs is sikertelenségi érzése. érzi. hogy
Valaki gondoskodik arról. hogy akármilyen kevésre is. de eljusson.
Egyszer csak azt látom. hogy legtöbb taníiványom ceruzás irkáján a fel-
adat előtt és végén ott szerepelnek ezek a betűk. '

Arra mindig nagyon ügyelek. hogy az Isten iránti hála erősen
kivetítődiék életernből, mert forszirozott alapgondolatom. jellernképzésbeli
magas célom. hogya gyermek életét Istenben való hálás életté tegyem.
Gyakran hangoztatom - persze nem alkalomszerűtlenül - vagy az imába
veszem bele. hogy nagy öröm az. ha valami munkát elvégezhetünk, ha
ők jól felelnek. a kiszabott időre a dolgozalot megírhatták, ha én egy

. tanítást elvégezhettem, a templomban orgonálhattam. mert ezalatt minden
akaratunk ellenére sok minden történhetett volna velünk. és Isten irányítja.
adja a gondolkozni tudás képességet, az ész használásához a figyelmet.
s ha figyelmünk elvonódoit volna. munkánk nem sikerül. Megköszönjük
azt. hogy ha jól telik el az iskolai tízperc. annak a játéka. hogy valami
erő. az isteni törvény. a szeretet ereje féken tarto Ita mindenkinek türel-
metlen indulatát. veszekedő. igaztalan szándékát. káromkodni, esküdözni
akarását. hogy megléthattuk, hogy melyik gyermeken mivel kell segíteni
a mai napon. órában. hiábavaló dolog nem törhette fel magát előbbre-

.valóvá. Minden jót megköszönünk, mert: máskép is lehelett volna.
A jóságban. előrehaladásban nagyon következetesen. őszinlén, bátor hit-
vallással Isten diadalát. a szeretetet szemleltetem. De a szenvedésekben
is meg tudjuk találni Isten tanítását. javunkra szolgálását. Ilyen vezetés
mellett itt is meg lehet láttatni az igazságot.

Itt kapcsolom be azt a gondolatot. h~gy figyeljek a felnőttek családi.
gyűlés beli. vagy más közösségbeli életét. viszonyát. hogy Isten törvénye
által. vagy anélkül cselekszenek. merik-e őszintén kirnutatni, hogy lslen
akaratát szolgálják, és azt diadalra juttatni szándékoznak.

A mai élet ugyanis nagyrészben istentelen. a vallásosságban ön-
magát csaló élet. Az isteni igazságokat. Krisztus követését nem merik a
templomból az életbe vinni.

A gyermeknek saját jellemét formálva. ilyen gondolatokkal viszem
bele a nagy életbe. készítem az élet nézésére. Az utcai életről is úgy
beszélek. hogy ott nekem öröm. vagy szomorúság volt végigmenni : jel-
lembeli vonásokról számolok be. Így nevelern őket rá, hogy ne legyen
mindegy számukra az utcák élete. legyen az utcával szemben aktiv maga-
tartásuk. lépjenek közbe, tegyenek ellene. ahol lehet (pl. gyerek rossz
viselkedése. állattal való gorombáskodás stb.). Így tesz majd szelgálatot
mint felnőtt az akkori nagy életnek. deaz akkor növekedő gyerekek
nevelésének. Így lenne egységessé az élet. iskola. társadalom a jobbálevés
szándékában. felelősségében.

Míndezt, s ezek legelejét : az őszinte imádságban szólást Istenhez.
szülői értekezleteken a szülők lelkére kötöm, hogy: apa. vagy anya. vagy
más. okve!lenül mondjon nap kezdetén és végén otthon hangosan imát:
hiszen az ilyen ima egyenlő a naponkénti jellembeli ellenőrzésseI.

Eljutottunk a család lelki formálásának kérdéséhez is. .amihen első
lépés és állandóságra szánt lépés nem lehet más. mint a fenti. Teljesebb
kapcsolatot senkisem tud kiépíteni iskola és család között, mintha a jel-
lernképzés munkáját közös alapon. közös felelősséggel és közös rendsze-
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rességgel végzik. És eljutottunk az örök szerelel, béke kapcsán a fegyver,
harc, hazáért' való küzdés gondolatához.

Itt baj van. Nem a fegyverrel való szolgálás, meghalni tudás, hanem
inkább a 'hazáért élni t~dás terén. Az állarnrendszerek a fegyverfogás ügyét
mindíg megoldják. de a nemzeti öntudatcaitás kérdése nálunk még nincs
megoldva, maga a magyar élet bizonyítja ezt. Földrníveseink a földjüket
nem úgy szeretik," hogya haza közösségi valóságát szeretnék vele, magyar
testvéreink általában nem úgy töltik be pozíciójukat, hogy ti haza szent
közösségi "gondolatának makulátlan szolgálása, vagy ezt a közösséget
őszintén megteremtő szándék örvendetesen rneglátszanék. A nemzetnevelés
gondolatával előljáró pedagógia ígér még e tekintetben legtöbbet. legmeg-
nyugtatóbbat. Onnan van a baj, mer! a haza sem állhat meg erkölcsi
talpkő nélkül, és a haza fogalma nem az erkölcsi jellembeli vonásokon
át szívódott fel a lelkekbe. A haza értékelését majdnem csak mult jának
értékelése adja ki. A haza szeretése a jobbik esetben legtöbb ember előtt
úgy lebeg, mint véráldozatokra való emlékezesen keresztül jövő parancsoló
erejű frádició. De a karakternélküliségben felszabadult élet ez! nem tekinti
szerves, ki nem kapcsolható, a jelent boldoggá tevő életvonásnak. A tra-
diciót függetleníteni tudja a jelentől, emlegetésben éli. Ha ci tradició-ápo-
lással párhuzamosan haladt volna az a gyakorlati gondolat, hogya jelen-
nek önmagáér! és önmagából is ki kell termelni a boldogságot, akkor
most itten: multon felépült élő hazaszeretetről, nemzeti lelkiegységről, jel-
lemnevelés, nevelődés felelősségében egybeforrásról beszélhetnénk.

Ez pedig közösségi viszonyt látó, lstenhez igazodó erkölcsi jellemek-
ben oldódik meg. A haza ügye az erkölcsi jellemek megfogyatkozása míatt
szenved. A jelen erkölcsi életét pedig nem menti meg a multban való
sütkérezés, ajelent önmagáért értékke kell tenni, a multat: erőtadó. bol-
dogító többletképpen kell számításba venni.

Ezeknek a gondolatoknak érintkezésénél egy alapvető igazság lesz
előttünk nagyon világossá, az, hogy a hazát, hazaszeretetet, mint olyant
tanítani nem gyakorlati és : .tárnasznélküli valami, ha kisebb közösségek :
iskola, család, utca, község szolgálására nem neveltem előbb, ha ezen a
téren nem sikerült előbb felelősségérzésre nevelni.

Íme előttünk áll a nagy igazság: az egész élet mindíg erkölcsi jel-
lemek kérdése volt és lesz. Jellem szempontjaból pedig az élet nem más,
mint közösségi viszony. Emberek szerzik egymásnak az örömöt és szo-
morúságot, szeretetet, szeretetlenséget, kifosztást, segítést. Nem volna fontos
és követelni való a jellern. ha mindenkinek az élete nem rontané vagy
javítaná ugyanakkor a < másét is., (Folytatása következik.)

SZÜLE JÁNOS
készítötöl vegyünk

CEGLÉD, Kossuth Ferenc-utca 42. sz.
-Garantált jó és olcsó egy vagy több iátékos raktáron. Kérjen árjegyzéket.

.
Harmóniumot
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Kicsinyek gyülekezete.
Szabó Dezső csőrigei tanító -;;- rövidített - előadása az Orsz, Ev. Tanítóegyesület

legutóbbi közgyűlésén. (Folytatás)

Az iskolai gyülekezet feladatát hármas cél elérésében tűzi ki elibénk
Püspök Úro "Kielégítjük a gyermek lelkének öntudatlan vágyakozását s a
mesék képzelelvilégából, meggondolt lépegetéssel átvezetjük a vallás vilá-
gába. Tervszerű munkával cselekvővé tesszük. Kiemeljük tétlen mozdulat-
lanságából, aki saját érzéseinek indításából saját lelkenek kielégülését
kereső egyén." Nem pedig "rajta kívül álló tényezők mozgatott babúja
csupán". Végül célja, hogy "az iskolai gyülekezet közösségének és mun-
kájának kidolgozásával ráneveljük a gyermeket a későbbi gyülekezeti életre."

"Kiemeljük tétlen mozdulatlanságából." Íme, a gyermek tevékenységi
ösztönének adoltsága áll előttünk. Úgy érzem, nem más ez, mint a munka-
iskola szelleme a lelkiélet terén, lelki értelemben. A gyermek tele van
ambícióval, keresi, kutatja azt a területeI. ahol érvényesülhet. Mikor fe-
gyelmezetlen rendszerint a gyermek? Ha nincs foglalkozása. ha a munka
vágya nincs kielégítve. Ahogyan a keze, a teste vágyik a cselekvésre,
éppen úgy a lelke is szornjazik, vágyik a jóra való cselekvésre.

Az iskolai gyülekezeti munkában rá kell irányítanunk figyelmüket az
. egyház építő munkájára, annak drága értékeire, "melyeket épp oly kevéssé

nélkülözhetünk, mint a mindennapi kenyeret, a levegőt, a napsugarat:
Isten igéjét, az imádságot az' egymással egybekapcsoló szeretetet".

~ Meg' kell éreztetnem azt, hogy a Krisztus példáját követve a 'gyüle-
kezeti tagoknak is meg kell látníok, észre kell vennlők a szenvedést. a
nyomort, a bajokat, de nemcsak a szemünkkel. de szívünkkel és azokat
enyhíteni s megmenteni, megtartani a veszni térő lelkeket Krisztus szá-
mára, mert erre bennünket Krisztus maga elhívott és elkötelezett. Hiába
hirdetem, hogy bennem van felebaráti szeretet, ha nem tudok lehajoIni
elesett embertársarnért. "Nem mindenki, aki azt mondja nék~m: Uram I
Uram! megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én
mennyei Atyám akaratát".

Az iskolai gyülekezet gondolatának egyik legszebb és legnemesebb
hivatását abban látom, álitatni a gyermeklélekbe és élő valósággá tenni
Jézusnak ama szavait "Éheztem és ennem adtatok, szemjazfam és in'nom
adtatok, jövevény voltam és befogadtatok. Mezítelen voltam és megruház-
tatok, beteg voltam és meglátogattatok". Úgy érzem, hogy az áldozatos
cselekedetekre kész felebaráti szeretetre ránevelni a gyermeket egyik leg-
főbb kötelességünk. Így levezethetőnek látom a korunkban mindiobban fel-
tornyosuló szociális bajokat. A mai evangélikus iskola csak akkor végzi el
reábízott feladatát, ha a szociális gondoskodást nemcsak tanítja, de gya-
korlati úton is megvalósítja.

Az iskolai gyülekezet keretébe n ezt a gondolatot úgy igyekeztem
megvalósítani, hogy három leányt bíztunk meg azzal. hogy egy-egy osz-
tály adományát gyüjtse össze, illetve jegyezze fel. Legyen az gyámintézet
céljaira hozott pénz, vagy pedig szegény tanulők részére szánt irka s egyéb
taneszköz. ruhanemű vagy bármiféle adomány. Ezeket az adományozó
reggelodahelyezi az iskola asztalára. Az adománygyüjtő pedig bejegyzi
az adományozó nevét és adományát. Minden szombaton tanítás végezté-
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vel a gyujtőÍvek alapján ismertetik a heti gyüjtes eredményét. Mindegyik
a beszámolóját azzal fejezi be: "A jó lélekből fakadó adományon Isten-
nek áldása nyugoszik". Nem '<ell ehhez már sok beszédet fűznöm, elég
egy helyeslő pillantás, vagy csupán annyi: Mílyen kedves, hogy te már
másodszor gondoltál a szegényebbekre. Talán mondanom sem kell, hogy
az iskola szegény gyermekei bőven el vannak látva a szükséges Író-
eszközökkel. Öraközökben pedig ennivalóval jönnek segítségükre. Boldog-
nak mondhaíiuk azt a gyermeket, aki kicsikorában felfogja, megérti, de
méginkább szívével meg-érzi Jézus fenti szavait. Szükséges az, hogy min-
den evangélikus gyermek érezzen a másikkal sorsközösséget, ne csak a
jóban, de kiváltképpen a rosszban, a balsorsban.

Jártak azelőtt iskolám ba öt krn.re fekvő majorból szegény cseléd
.gvermekek. akik csak este mentek haza. Megkérdeztern az egyiktől több
napon át, mit reggeliztél otthon? - Kenyeret. - Mit hoztál magaddal
ebédre-? - Kenyeret. - volt ismét a rövid és egyszerű válasz. Elég lett
volna sápadt arcára néznem, hogy elhigyjem szavát, de megnéztem ron-
gyos tarisznyáját, csakugyan egy darab barna kenyér es semmi más.

Mélyen t. Kartársak ! Ha mi emellett el tudnánk menni közörnbösen,
üres szívvel és üres kézzel. akkor abban az iskolában akár minden pad-
ban ülhet egy gondnok, egyházfi és egyéb tisztet visélő gyermek, ott sora-
kezhatnának ezenfelül vázlatok gyönyörű illusztrációkkal körítve egymás
hegyén-hátán, ott még sincs semmi iskolai gYí.ilekezeli munka, sem egyéb,
mert hiányzik ott a lényeg : a Krisztus. Enérkül a tanításunk és iskola-
gyülekezeti munkánk is csak a kirakaté, csak azoknak van felépítve, akik
emberi szemmel bírálhatják el tanításunkat. akik előtt talán megállja helyét;
de vajjon megállja-e helyét az előtt az igaz bíró előtt, aki a tanítói munka
és tanítói hivatás láthatatlan lelki részeit is leméri egykoron. Éhező, üres
gyomor mellett, nagyon sokszor nemcsak a test, de a lélek is elsorvad.
Érezze minden gyermek a feléje nyúló segítő kezet, azt, hogy az erősebb
feléje hajol a gyengének, hogy a szegény szenvedőt, az elesettet magunk-
hoz tudjuk ölelni a krisztusi szeretet melegével, Ne nézzük tétlenül. ha
iskolánkban ruhátlant, vagy éhező gyermeket látunk. Bizonyára erre gon"
dal Püspök Úr, amikor azt írja "Megtanulja, hogy a szeretetrnunka hozzá-
tartozik a gyülekezet munkájához ".

A kegyeleti érzés nevelése szintén beletartozik az iskolai' gyülekezet
munkájába. Halottak napján mindenki meglátogatja szerettei sírját s igyek-
szik elhelyezni az emlékezés nyíló virágait. gizonyos, hogy az iskolában
is beszélünk róla. Valószínű ki is megyünk a temetőbe. De elég-e a ke-
gyelet érzésének neveléséhez csupán ennyi akkor, ha a gyermekeknek
egy tanulótársuk szintén ott pihen a csendes temetőnek valamelyik hant ja
alatt? Ha a gyülekezet leteszi koszorúját a maga halottainak. jóltevőinek
sírjára, akkor meniünk el mi is oda, nem koszorúval, csak egy-egy szál
virággal ahhoz, aki bár nem volt nekünk jóltevőnk, de paitésunk volt, a
mi kis gyülekezetünk tagja volt, akit mi szerettünk és mosl sem feledtünk.
- Ezzel kapcsolatban említem meg, hogy mi azt is számon tartjuk és
feljegyezzük. ha valaki virágcsokrot helyez a hősök emléktábláiára. Ez a
cselekedet éppen olyan éjiékesnek számít. mint akérmllyen összegű anyagi
adomány. S ezt a nemes cselekedetet a legszegényebb gyermeknek éppen
úgy módjában van megcselekedni, mint a leggazdagabbnak, .mert ehhez
nem kell pénz, nem kell vagyon, csak jó szív és tisztelet a hősök .iránt.
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A nyíló vadvirágok pedig egyformán virítanak és illatoznak szegénynek
és gazdagnak. Ezzel elérhetjük azt, hogy mindenki gyakorolhatja a jót,
cselekedhet szépet és nemeset.

. Az iskolai gyülekezet munkakörébe lehet beilleszteni esetleg valamely
kirándulást. Gyülekezetünk egyik egyesületének csoportja kirándulást tett
Kőszegre. Nosza rajta! Az iskolai gyülekezet is megrendezte a maga ki-
rándulását. Fel egészen a Séghegy tetejére. Kírándulásunknak célja azon-
ban nemcsak a séghegyi bazaltbánya és a trianoni kereszt volt, hanem
egyúttal a másik evangélikus iskola tagjaival való összetartozandóság
-érzésének a felkeltése és erősítése. Éppen azért előre értesítettük a közeli
kartársakat, hogy hozzák el növendékeiket. Tanultak is ott nekik tetsző
kedves, szép játékot s mikor odahaza azt örömmel játsszak, bizonyára
lelkük visszaröppen oda azo.khoz, akikkel megismerkedtek, barátságot kö-
töttek és ' akiket megszerettek. Útba eiíettük járási székhelyünket, Celldö-
mölköt. Megnéztük szép iskoláit és evangélikus templomát s énekeltünk
ott az Úrnak dicsőítő éneket. Mikor az oltár felé fordultunk, egy első osz-
tályos kislány összetéve kezeit áhítatfal susogta : Jaj! Ilyen szépet még
sohsem láttam. S ez a sóhajtás bizonyára imádságként szállt fel a ma-
gasságba. Ugyancsak a mult tanévben elgondolt, de ragályos betegség
miatt elhalasztott tervünket valósítottuk meg a mult hónapban. Előre meg-
beszélt terv szerint látogatást tettünk növendékeinkkel a szomszédos gyü-
lekezetekben Ostffvasszonyfén. Utunk egyenesen a templomba vezetett,
ahol a két, gyülekezet összes gyermekeinek egyházmegyénk esperese tar-
tott közös reggeli áhitatot. Együtt énekeltünk, együtt imádkoztunk. Lélek-
emelő és bensőséges volt ez a találkozás, hiszen régen az apáik, illetve
nagyapáik szintén egy templomba jártak és együtt dícsérték az Urat.
Utána megérdeklődtük templomépítésük történetél. megnéztük gyönyörű új
iskolájukat s együtt néztük meg a község nevezetességeit. Bizonyára nyo-
mot hagy ez a találkozás is gyülekezetünk kicsi tagjainak fogékony
lelkében.

Iskolai gyülekezet munkáját és célját szolgálhatorn a beszélgetés
keretében. Utolsó tanítási órám volt a mult tanévben. Tanító, tanítvány
lelkében sok, sok felhalmozódó érzelem, A szabadban való tanításaimat
egy hatalmas koronájú, öreg cseresznyefa alatt szoktarn tartani. Míelőtt
szétoszlott volna a gyermeksereg, ráirányítotIam figyelmüket arra, hogy
mennyi jót tett velünk az öreg cseresznyefa. Mennyiszer védett meg ben-
nünket a perzselő naptól azzal, hogy hűs árnyat adot!. Ki tudná meg-
mondani, mennyi vihart élt és szenvedett át, amig pici madár életét men-
tette. és védelmében húzta meg magát. S íme most érző és melegszívű
gyermeksereg simogatja lágyan, kérges. repedezett törzsét, s könnyet ejtve
mondanak neki hálás köszönetet, s kívánnak neki jó termést és jó egész-

. séget, Látjátok gyermekeim, a mi evangélikus egyházunk is sok szenve-
désen ment át, az időnek sok viharát élte át. Mí emberek is, mint az a
pici madár, sok veszélynek vagyunk kitéve. Rosszra való kísértés, a bűn
leselkedik ránk, s mi odahúzódunk egyházunk árnyékába, hogy védjen,
oltalmazzon bennünket, Ott van egyházunk a bőlcsőnknél, az élet kez-
detén, s kísér egy életen keresztül, velünk van annak alkonyán, egészen

• • Ia sing.
M. !. K.! Nem tartom magamat távolról sem hivatottnak arra, hogy

mintegy útmutatásokat adjak nálam sokkal mélyebb meglátású keírtársa-
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imnak. Nem "használati utasítás" akar lenni, mely alkalmas arra, hogy
másoknak irányt mutasson. Csupán egy szerény lélek útkeresése. Csak'
megsejtések élnek a lelkemben, vágyódást érzek arra, hogy szeretném
ismerni' a helyes utat, melv, célhoz vezet. S tépelődéseírn között szememet
az örök forrás felé vetem, aki maga kínálkozik, felém int és hozzám
kiált: "Én vagyok az út, az igazság és az élet." - "Az emberi lény
igazságának alapja. a vallás, a vallas alapja a Krisztus" - mondotta
egyik egyik előadásában D. Prőhle K.,

Előadásom elején azt mondottarn, ha a gépet nem hozom műkö-
désbe, a gép áll. Most itt hadd folytassam a gondolatot, amit ott kész-
akarva nem fejeztem be. Nem elég acél eléréséhez az sem, ha a gépet
műkődésbe : hozzuk, de a gép - motoros kifejezéssel élve - "stende-
rezve" van, vagyis - fei van támasztva, nincs kapcsolatba, érintkezésbe.
hozva az úttal. A gép bár nagy lármát csap, de cél felé nem halad, mert
a kerék csak fenn a levegőben forog. Így lesz az olyan iskolai gyüle-
kezeti munka is, mely nem lesz kapcsolatba hozva azzal az úttal, mely
a Jézus Krisztus. Felelősségteljes kérdés zörget lelkünk ajtaján, van-e a
rnunkára elég erőnk, készségünk és elég akaratunk? Ha csak. gyenge
emberi erőnkre és képessége'nkre gondolunk, lesújtó lesz a válasz, de
biztat Isten igéje, mely aggódó lelkünknek nyugtot ád: "Ha pedig vala-
kinek közületek nincsen bölcsesége, kérje Istentől, aki mindenkinek kész-
ségesen és szemrehányás nélkül adja és megadatik néki."
. Orpheus, mint tudjuk, elindította a köveket, hogy Théba városává

épűljenek. Isten az ő országának felépítéséhez a ránk bizott gyermek-
lelkekbe helyezte annak épületköveit s egyházunk vezetősége által maga
a' nagy Király hív bennünket, hogy Orpheusként megrnozgassuk és elin-
dílsukezeket a lélek-köveket. Felelősségünk tudatában a zsoltáríró szavá-
val kiáltunk: "Utaidat Uram ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts
meg engem" -. hogy il- ránk bízott sereg megismerve utaidat, megérkez-
zen a Te országodba királyi trónusod elé, ahol az angyalok dalával egy
hatalmas karrá egyesülve, zeng dicsőítő 'éneket Neked, Istenem.

Útleírás.
Írta : Fazekas Sándor VII. és Fazekas József VIlI. o. tanuló.

(Kedves Kartársaim ! Szerkesztőnk szíves jóindulatából közlöm az
alábbi naplórészleteket. melyeket az a két kis tanítványunk írt, akikről
lapunk 1937. decemberi számában megemlékeztem. Nyersolajat szállítanak
hajón Romániából Pozsonyba, Bécsbe, s mivel az gyúlékony anyag, a
tankori még tüzet sem gyújthatnak. A tél 20 fokos hidegét is a hajón
szenvedték át. Amikor főtt ételt akarnak enni egy-egy állomáson. a parton
raknak tüzet. S ez a két fiú (rnindegyik 180 oldalas füzetei Írt tele gondos
munkával) az iskola iránti vágyódásának és szeretetének naplójával, raj-
zeival. leveleivel adja tanújelét. Hogy minden félreértés elkerültessék
- hisz sokszor szinte önmagukat hazudtolják meg nagyszerű meg-
Iígyeléseikkel, gördülékeny stílusukkal, választékos nyelvezetükkel -, egyik
naplót elküldtem átolvasás-ra szerkesztőnknek. Vele küldtem a' gyermekek
anyjának levelét is, hogy lássa a levelek és a napló közti különbséget.

/
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A napló magyarázó rajzokkal díszített, külsőleg is gondos munka. Szinte
szeretném minden kertérsamnak a kezébe adni, hogy lássák a VII. - VIlI.
o. szükségességét, jelentőségét, értékét kézzelfogható példán szemléltetve.

Kérem kartársaimat. fogadják ezeknek a kisfíúknak a naplórészleteit
olyan szívesen, amilyen boldogan adom én közre. Z. L. Győr.)

Útleírásom Dévénytöl Giurgu-ig a Dunán Mefter X-seI.
1937. szeptember 15.-ével kezdem leírásom a népviseletről, egyes

régi történelmi dolgokról" amiket láttam és tapasztaltam.
Dévény. (Devin.) Dévénv a régi magyar határ~n. A Morva folyó

torkolatánál emelkedik- a szikla hegysarok, amelyen a régi Dévény vára
terül el. A vár már teljesen romokban hever. Egyedül Árpád emlékszob-'
rának talapzata van még meg. Ezt a szobrot a csehek megszállásker
ledöntötték, amelynek ledöntött kísebb részeit csak alacsony vízállásker
lehet a Duna medrében meglátni.

Az itt halottakat, a néprnesét leírom: Dévény vára a magyarok be-
jövetele előtt Szvatopluk egyik rokonának, Devin asszonynak parancsnok-
sága alatt állt, akiről a vár nevét is kapta. De vitéz őseink a várat
elfoglalták, Devint, a vár kapitányát elhurcolták, és ekkor keresztelték át
a várat Dévényre, amelynek - sajnos - újabban ismét Devin a neve.
Árpádot azért gyűlöllék a csehek, mivel csellel foglalta el a várat. Ezért
szobrát ledöntötték. (A milleneumi ernléket.) Tovább haladva a Dunán,
20 krn-re elérjük Pozsonyt.

Pozsony. (Bratíszlava.) 16-án. Pozsony régi történelmi nevezetességű
város. Itt volt hajdan, Mária Terézia idejében 1741 szept. l I-én a 'híres
pozsonyi országgyűlés (életünket és vérünket) a várban. A vár romjai még
ma is megvannak 15-én volt annyi időm, hogy megszemlélhettern közel-
ről 8 fellegvárat. Ma cseh katonaság őrzi, ahova bemenni csak 1 Ke-ért
lehet, ami a mi pénzünkben 19 fillérnek felel meg. (A belépő jegyet itt
mellékelem.) A fellegvár egy óriási négyszögalakú épület. A négy sarkán
megvan nak a nagy bástyatornyok., A várfalakon a lőrések még megvan-
nak, ahol vitéz őseink a várat védték. Az egyik lőrés mellett szakítottam
ezt a pár levelet, amit a lapok közé tettem. Érdekesek a vár bástvatomvaí.
nem egyformák; a legnagyobbik a nyugati, ebben őrizték a koronát. A
másik három különbözö nagyságú. '

Nagyon sok emlékvésést lehet látni a kősziklákban, téglában, falak-
ban, ahol 13-as honvédeink neveiket örökítették pl Kovács tizedes, Szat-
mári szakaszvezető. Kis Gáspár és még sok egyéb kezdöbetűk. Továbbá
van még a várban mind a négy sarkon egy-egy régimintájú kőágyú,
amely hirdeti a várnak régi dicsőségét.

. A népviselet az a városban, mint nálunk, csak a vidéki tótok vise-
lete érdekes, hasonlít a sokác viselethez. A lakosság lis része ma is ma-
gyarul beszél, a többi szlovák és némel.

Holnap megnézzük a koronázó-templomot s erről is írok egyet-mást.
17-én, Megnéztem 8· koronázó-templornot, amelynek tornyán még

mindig ott ékeskedik a magyar korona a párnával. Vezetőnk, a tegnapi,
aki a várban kalauzolt. mesélte. hogy több ízben le akarták venni a
koronát a templomról, de azok a munkások, akik erre vállalkoztak, már
5-6 ízben is áldozatai lettek vakmerő vállalkozásuknak. Mert minden
újabb kisérletnél áldozatokat kíván a' korona levétele a toronyról, ezért

I
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nem is renováliák a templomot, mint akit pusztulásra itéltek. A templom
mellett van erdődi gróf Pálffy Já~os mellvértes szobra és előtte a kripta
ezzel a felírettal : erdődi gróf Pálffy-család sírboltja 1600-1845, és még
másik 2 sírbolt van a templom mellett, amit a latin fölírás míatt nem
tudtunk megállapítani.

A templomtéren van továbbá Liszt Ferenc. szobra és egy másik
szobortalapzat, hogy kié volt az, nem tudjuk, mert: a szobor és a név is
el van tüntetve.

Bementem a templomba, belül még a régí szép fafaragésok díszitik
a templomot, ez még sértetlen. Az ablakai színes üvegból szenteket ábrá-
zolnak. még a mai napig is 'megőrizték komor méltóságukat.

A Dunaparton, ahol Mária Terézia lovasszobra állt, ma egy .kis
kérek virágágy van. A kerítése ugyanaz, mint régen.

*
Kírakodásunk lassan ment, mivel vaggonok hiányában sokat szünetelt.

Rakoményunk nyersolaj (parafin) 78 vaggon és 20 q volt. Sűrü, fekete,
ahogy ti földből jön. Ebben van: 75% benzin, 15% petróleum, 5°/ri
parafin, a másik 5% pedig kocsikenőcs, gépzsír, gépolaj, kátrány és még
egyéb más. A parefinbó'l, amiről az elnevezését is kapta, készítik a parafin-
gyerlyákat. Csak azt szeretném ludni, milyen vegyszerrel állltiák elő II
parafingyerlyát, mert amil mi· szállítunk, fekete, mint a ko rom, s mégis
milyen fehér gyertyák készülnek belőle.

A villanyszivattyúk, amivel kiszivatták. óránként 6-7 vaggent
kihúznak. Mikor egy raktár üres, 5-6 ember lemegy a raktárba: és falapá-
tokkel. söprükkel Iapétolják, söprik aszivatlyú esőhöz, mert olyan vastag,
hogy nem folyik.

*
Utazási szakaszunk első állomása az óbudai szigé], amelynek a

város felőli oldalán van a nagy óbudai hajógyár. Itt építenek új hajókat
is, de a gyárnak a legérdekesebb része a dokk. Ez egy nagy úszótest.
amelye] a hajókat fölemelik. . ha a fenekén sérülések vannak, s így javít-
ják. A dokknak a két oldalfölépítrnényébén víllanyszivattvúk vannak el-
helyezve, amellyel vizet szívatnak az úszó testbe, ez a víz alá merül és
az uszályt vagy hajót ráhúzzák, megkötözik és a vizet villanvszivattyúval
kiszivalják az úszó testből, miáltal a 'dükk újból fölemelkedik és magával
emeli a ráhúzott hajói vagy uszályt. Ezen művelet 1/4 órát vesz igénybe
és a hajótestet szárazon javíthatják. Itt készült az "Öestereich", a D. G. T.
(osztrák vállalat) legerősebb hajója, ami egyszersmind a Dunán közlekedő
hajók között a legerősebb. 1800 lóerővel. A Duna másik oldalán van az
újpesti öböl tork~lata. Vállalatunk haiómühelve is az újpesti öbölben van,
de itt új hajói nem építenek. Ebben az öbölben van továbbá Ganz és
Társa Danubius nagy hajógyára. Itt épültek a legújabb tengeri hajók:
a Budapest, Szeged és most építik a Tiszát. Ezek a hajók járnak Buda-
pest-Alexandria között és még egy társuk, a Duna. (Folytatluk.)

Tanítótestvér, tettél-e már valamit a Gyógyház érdekében?
Siess, nehogy temiattad buuion: el a jó ügy!
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MEG)EGVZESeK
Színfoltok.
Írta: Péter Jenő.

A technika világában, amikor a gondolat a levegő szárnyán .szalad
s benéz ezrek és ezrek lelkébe; a rádióhathatós terjesztőiévé lett Isten
ígéjének. Csakhogy rádión istentiszteletet hallgatni nagyon önfegyelmezelt
léleknek lehet igazán.

Abban a pillanatban, amikor a rádióhallgató fejére teszi a kagylót
vagy pedig megszólaltatia a hangszórót, azzal a céllal, hogy istentiszteletet
hallgasson, kell, hogy lemplommá váljék az a hely, hol felhangzanak a
szent melódíák s a hallgató pedig templomban érezze magát.

Mert az istentisztelethez nemcsak a hallgatás a fontos, hanem ön-
magunknak oly átalakulása, mely alkalma~sá tesz bennünket az Íge be-
fogadésére. Ehhez pedig határozott önfegyelmezés szükséges. '

A templomi istentiszteletnél a hallgatónak könnyebb a helyzete, mert
maga a hely és a hallgatóság egymásra is oly hatással van, rnely hatás
kitudja váltani az áhítatot.

Láttam már rádiós istentiszteletet hallgalót cigarelíával a szájában s
ugyanakkor a szoba másik sarkában folyt a hangos trécselés. neveigélés
hétköznapi dolgokról. Az ilyen hallgatónak téves az a meggyőzőgése, hogy
ő istentiszteletet hallgatott. Ez a hallgatás hasonló a templomon kívül álló
emberhez, ki az ablakon, ajtón átszűrődő zsolozsma hangját hallja, de
annyit tud csak, hogy a falakon belül istentiszteletet tartanak. A rádió
különben sem pótolja a templomi istentiszteletet, csak segítségére siet
azoknak. kik vatamely okból nélkülözni kénytelenek a templomi isten-
tisztelet lelket gazdagító áldásait. .A valódi istentisztelet mégis csak az,
amikor a lelkek . együttesen forrnak össze az Atya tiszteletére, szívük
együtt dobban a szerit ének és imában.

Ha pedig valaki kényszerülten a rádión veszi az Igét, gondoljon az
Ige fenségére s sohase felejtse el, hogy annak munkája olyan eredményes
lesz, amily~ rnéltón fogadja azt.

A rádión tovább bocsátot! isteni gondolat csak akkor nem vész el
a végtelen világűrben, ha a lelkekben gyökeret ver és olt gazdag gyü-
mölc.söket hoz.

A falu és város' népgondozása.
Irta: Varga Géza ev.· tanító. Pest-vm. törv. hal. biz. tagja.

Ha vizsgáljuk a falu, vagy város kultúrális, gazdasági és szociális
viszonyainak keresztmetszetét, megállapíthatjuk, hogyamíg ezen közületek

. kultúrális viszonyainak feljavítására az iskolánkívüli népművelés intézmé-
nyes megszervezésével évszázados mulasztást pótol! a magyar törvényho-
zás, addig gazdasági és szocíális ügyeinek rendezésére nagyon kevés, vagy
semmi sem történt. Már pedig életkérdése a magyar népnek és e honnak
egyaránt, hogy ezen nagyon . fontos kérdésekkel is sürgősen és behatóan
foglalkozzunk.
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Köztudomású dolog, hogy minden közület, legyen az falu vagy város"
íeilödése, boldogulása, gyarapodása attól függ, hogy milyen annak a veze-
tősége. A falu és város szorosan vett vezetősége pedig nem más, mint a
pap, jegyző és a tanító. Ha ez a három szerv hivatásának magaslatán állva
összefog egy szent és nemes ügy szolgélatába, akkor annak nyomán egy
boldogabb élet bontakozik ki, melynek kívánt gyümölcse; a haza újjá-
születése: feltámadása lesz. ,

Mí lenne, a teendő, hogy ezen nagyon fontos problémák megoldást'
nyerjenek? Első és legfontosabb lépés: megszervezni a falu és város nép-
gondozói bizottságát. Ezen bizottság tagjai a lelkészi, jegyzői és tanítói kar
tagjai ból regrutálódnának.

Mi a helyzet ma ?
A lelkész elhagyva a főiskola falait, abban- a meggyőződésben

kezdi meg nemes hivatását, hogy ő a falu vagy város vezetője, első embere.
A jegyző, amikor egy-egy község vezető jegyzője lesz, azzal a biztos

tudattal veszi át a község vezetését, hogy ott ő a falu vezetője, ő az
első ember.

A tanító a képző falai között lépten-nyomon csak azt 'hallja, hogy
mi mindent vár tőle a tanya, a falu, a város, és szinte bele éli magát
abba a gondolatba, hogy ő a falu vezetője, csak az elsőségről mond le
nagy szerényen a lelkész és a jegyző javára.

Ha vizsgáljuk, hogy mi szokott ennek a nagy nekilendülésnek az
eredménye lenni, szornorúan tapasztaljuk, hogy ezek a faluvezetők külön
útakon járva végzik "népboldogító" munkájukat, vagy pedig látva a sok
munkával járó problérnát, visszavonulnak és semmit sem tesznek. Igy falut
emelni, népet boldogítani, nemzetet erősíteni nem lehet.

Közelébb kell hozni egymáshoz ezt a három fontos vezető szervet
s együttes erővel, közös munkával építeni a község, a haza szent és nagy
céljait. Össze kell vonni ezt a három fontos vezető réteget egy nagy, közös
munkára, falvaink, hazánk s magyar népünk javára.

Ez úgy érhető el, hogy azokra az értekezletekre, melyeket időnként
a járás főszolgabíréja, illetve város polgármestere öss~ehív, ne csak a jegy-
zőket és tanácsnokokat hívja meg, hanem a járás, illetve vármegye. lelkészi-
és tanítói karát is. Viszont azokra az érlekezletekre, amelyeket a járás, illetve
vármegye tanítói egyesületei hívnak össze, ne csak a tanítók, hanem a
járás, illetve vármegye lelkészi-' és jegyzői kara is hívassék meg. Így mód
nyilnék minden faluvezetőnek . egymás munkarnezeiébe belépillantani és
egymást a nagy és fontos célkitűzésekben támogatni. Minden egyes érte-
kezleten módot kell találni arra, hogy ott egy olyan vité-tétel kerüljön
megtárgyalásra. mely minden községet közelről érdekel.-Pl. Hogyan tudnám
emelni falum faji és nemzeti öntudatát? Hogyan szolgálhatorn falum gazda-
sági, szociális és kultúrális é~dekeit? Hogyan lehetne a falut tisztábbá,
szebbé, egészségesebbé, gazdagabbá tenni? (Csatornák, járdák. terek ren-
dezése, virágos kert, virágos falu, építési tanácsok, irányított gazdálkodás,
az értékesítés megszervezése stb. stb .. .) Vagy: Mi a kölelességünk a
szülőanyákkal, csecsemőkkel. árvákkal, keldúsokkal ? (A falu körzetekre
és utcákra való felosztása, a beszervezése, a helyi inteligeneia nőtagjainak
bevonéséval, egészségügyi védőnői állások szervezése, azoknak munkájában
való s~gédkezés stb. stb .. .) Mi a kötelességünk a munkaalkalmat kereső
magyar véreinkkel ? Mí a kötelességünk a leventékkel, cserkészekkel.
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kedni és felügyelni arra, hogya helyes irányt betartsák. Mindezonáltal
voltak még hibák, amelyeket ki kellett küszöbölni. Ilyenek: a filmek hosz-
szúak, robbanékonyak voltak, pergetésükhöz képesített gépész kellett. Ezen
is javítottak, amennyiben 1934 óta áttértek a keskeny filmek gyártására,
melyek sokkal nehezebben robbannak, a készülék kezelése is egyszerűbb
lett, úgy, hogya gépész sem kell már.

A jó oktatófilmnek két szempontot kell szolgálnía : 1. a tananyaggal
szorosan összefüggjön és 2. azt kiegészílse.

A tantárgyak közül legjobban a természeti tárgyak tanításában lehet
felhasználni. Amit a legnehezebb szellemi munkával nem érünk el, azt a
filmmel játszva érhetjük el. Élményszetűvé teszi a tanítást. De jól felhasz-
nálható más tárgyak tanításában is, így a földrajz, történelem tanításában.
A filmoktatásnál a tanuló analizál, ezért még szüksége van megerősítésre.
A dolog természetében rejlik, hogy így nemcsak az anyag tartalma, hanern
a mennyisége is megváltozik. A filmoktatással meg tudjuk valósítani azt
ez elvet, rnely szerint a terrnészelrajzot a természetből kell tanítani. Az
oktatófilm azonban nem egyúttal tanítófilm is. Ennek nagyon megfelel a
trükkfilm. rnelynek csak egy hibája van, hogy drága.

A filmoktatás előbbrevitelén az állam és a főváros egyará~t sokat
tesz. Az előadható keskenyfilmek száma az államnál140, a fővárosnak
is több, mint 100 filmje van. A mai filmnek nagy előnye, hogya tantervi
követelményeket tartja szem előtt. Megtalálja az utat az ifjúság gondolat-
és érzésvilágéhoz. Végre elértük azt, hogy nem' üzleti vállalkozás. A ko-
moly pedagógia is készséggel elismeri használhatóságát. Kívánságunk csak
az lehet, hogy az irányítás egysége maradjon meg, lehetőleg minden tan-
tárgy igényeit elégítsék ki és az elemi iskolákra is tegyék kötelezővé.
Kívánatos lenne még, hogy iskolánkívüli népművelési célokra is vegyék
igénybe. Hiszi, hogy nemsokára minden iskola hálás lesz az oktatófilmnek.

Dr. Gegesi Kiss Pál egyet. magántanár, főorvos előadásának címe:
Gyermekkori szívbetegségek és az iskoláztatás.

Bevezetőben megáltapítja, hogy az iskoláskorban a gyermek nem-
csak szellemileg, hanem testileg is nagyon fejlődik. Ezért szükséges, hogy
a lelket és testet harmoniában neveljük. Beszél ezután a szív szerepéről
az ember életében. A szív kettős munkája oxigént szállítani és az égés
által keletkezett salakanyagokat eltávolítani. Szív nélkül nem lehet elkép-
zelni életet. Érdekes kísérletek azok.: amelyekkel a megállt szívrnűködést
újból megindítják. Neki magának is sikerült már néhány esetben injectiók-
kal ezt meglenni. Beszél ezután a szív anatómiájáról és fiziológiájáról,
műkődéséről. Megemlíti hogya leggyakoribb szívbaj a billentyűgyulladás.
A legsúlyosabb azonban mégsem ez, hanem a szívizom megbetegedése.

A szívizom megbetegedését minden heveny fertöző betegség okozhatja:
az influenza, vérhas stb., esetleg különös test; megterhelés is. A fertöző
betegségek bacillusai (toxin) bent keringenek a vérben, így a szívbe 'is
belejuinak.

Loczka Lajos dr. egyet. m. tanár, középisk. igazgató "Amerikai
népoktatás " címen tartott előadást.

A nevelés célja miridenhol ugyanaz. Útjai azonban különbözők,
így egész más' úton gondolja a nevelés eszményét elérni az európai

.nevelés, mini az amerikai.
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Az amerikai rievelésnek· két kiemelkedő jellemvonása van: 1. a
nemzeti öntudat ápolója, 2. a demokrácia védelmezője.

Hogya nevelés a .nemzeti öntudat ápolója, az európai szemmel
nézve, természetes. Amerikára vonatkoztatva azonban egészen különös,
Amerika népe sokféle népből keveredett össze. Sokaknak csak pothaza.
Nincs történelmi mult ja, mint az európai nemzeteknek, ezért a nemzeti
öntudatot úgyszólván a semmiből kell előteremteni.- És ezért kell meg-
becsülni az amerikai tanítóI. Nem ismernek kisebbségi kérdést, nincs
kisebbségi iskola, csak angol. Hogy ez az amerikai magyarságra nézve
mit jelent, bizonyítja az, hogy már az első ott született nemzedékből
hiányzik a magyar érzés, a faji hozzánktartozás érzése, sokszor már
magyarul sem tud. Nagyon is érvényesül a jelszó: Aki Amerikában lakik,
az amerikai.

A történelmi mult hiánya miatt az egyes társadalmi rétegek közöt!
sincs olyan nagy különbség, mint Európában. Ök csak pénzarisztokráciát
ismernek. A mégis meglevő társadalmi ellentétek természetes áthidalója
az iskola. Így válik az iskola a demokrácia védelmezőjévé. A fajok közti
ellentétet azonban nem képes ő sem megszüntetní. A néger ma is
elnyomot!, lenézet! ember, ha törvény biztosítja is számára az egyenlőséget.
Ezér! érthető, hogya négerek iskoláiban a néger tanítók néger öntudatra
nevelnek. Indián kérdés ma már nincs, de van kínai él} japán kérdés,
mer! ezek zár! egységekben, tömegekben élnek. Saját iskoláikban maguk
nevelik a gyermekeket. Hogy tényleg demokratikus az amerikai népoktatás.
bizonyítja az, hogy teljesen ingyenes. Még a füzeteket, könvveket, irószereket
is az iskola adja. Sőt a távolabb lakókat autóbuszokon szállitiák az iskolába.

Az amerikai iskola a község szellemi életének valóságos központia.
Az amerikai az iskolában nemcsak tanul, hanem ot! szórakozik, láncol,
sőt politizál is,

Érdekes megemlíteni, hogy az amerikai népiskola nem öncélú. Ők
lehetőleg mindenkit a középiskola felé terelnek. Így válik érthetővé szá-
munkra, hogya mindenkire kötelezö 8 évet leszállítják 6-ra. A hatosztályú
alsófokozat és a középiskola 'között van egy hároméves átmeneti iskolafai.
Ezalat! a három évalat! ráeszmél a gyermek arra, hogy mi szeretne lenni,
mire van tehetsége és aszerint határoz. Ezalatt a három évalat! nemcsak
nevelik és tanítják a gyermeket, hanem figyelik és irányítják a képes-
ségeinek, tehetségének megfelelő irányba. .

Amerikában is vannak városi vagy osztot! és falusi vagy osztatlan
iskolák. Minden iskola koedukációs. Ez rányomja bélyegét az amerikai
társadalomra is. A leány fiús lesz, a fiú nőies. Az osztot! iskolák nem
évfolyamok szerint sorozzák osztályok ba tanulóikat, hanem tényleges ered-
mény és tehetség alapján. Így vannak kivételes tehetségüek, átlagosak
és tehetségtelenek. Az' egyikből a másikba bizonyos eredmény elérése
után elő lehet lépni. .

Az osztatlan iskolákra ot! is panaszkodnak. Ez az iskolafaj ugyanis
a település idejéből fennmaradt hagyomány. Tízezrével vannak: amelyeknek
létszáma a lO-en alul van. Minthogy legtöbb helyen a farmerek. birtokosok
tartják fenn őket, sok esetben anyagiak híjján nem tudnak megfelelő
embert alkalmazni. Akárhány iskolában csak hat elemit végzeff "tanerő".
végzi a tanítást. ÚjabbE\~ nagy területek kőzéppontjában építenek hatalmas
iskolákat. Melletlük szorosan ot! van a középiskola is. Itt nagy szerepük
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van az ískolaautóbuszoknak, amelyek minden Irányból hozzák a tanulókal.
Az amerikai tanító szerinte messze mögöttünk van képesítés és tudás

terén. A tanítói állást átmeneti helynek tekinti az amerikai tanító. Esetleg
kereseti forrásnak a továbbtanuláshoz szükséges költségek előteremtésében.
A tanítók 90 százaléka nő,' mert a férfiak, néhány évi működés után
máshol helyezkednek el. '

Befejezésében 'rá~utat arra, hogy az amerikai ne~elés Guy alapelvei
szerint történik, amelyeket így lehet összefoglalni: 1. A népiskola nem
az életre. készít elő, 2. fokozottabb tevékenységre nevel, . amint azt az
amerikai ember. mentalitása bizonyítja is. .

Dr. Petrányi Győző egyet. magáátanár, a Belügyminisztérium tbc.
szakelőadója : ..Tuberculosis" CÍmen tartotta meg első előadását.

A magyar életnek két problémája van: az egyke és a tuberculosis.
Ezek közül a tuberculosist második Trianonnak is nevezhetnénk. Ellene
küzdeni elsőrendű kötelesség. Amig azonban a felnőttek tbc.-jével sokszor
foglalkoznak, addig a gyermektuberculosissal vajmi keveset törődtek eddig.
Ennek egyik okát abban kell látnunk, hogyagyermektuberculosis fertő-
zése a legtöbb' esetben rejtve marad, legfeljebb azt vesszük észre, hogy
nem' olyan eleven, játékoskedvű, mint amilyen szokott lenni. A kisebb és
eléggé rendszertelen' hőemelkedést, ami a fertőzéssel és az utána való idő-
ben fellép, csak a leggondosabb szülők veszik észre. Minden tuberculosis
fertőzéssel kezdődik Öröklött tbc. nincs, legfeljebb hajlamot lehet .örökölni,
amely kedvezőtlen körülrnények között hamar reagál a fertőzésre. Vetített
képéken végigvezeti a hallgatóságot a tbc. fejlődésén a fertőzéstől a végső
kifeifődésig. Megállapítja, hogya legtöbb gyermek átesik a fertőzésen, de

. jó része észre sem veszi ezt, álvészeli. Hogy ki vészelt át, azt tuberculin-
próbával lehet ellenőrizni. Beszámol azokról az eredményekről, amelyeket
a szeged vidéki tanyai i~kolákban tett ilyen próbák eredményeztek Meg-
állapítást nyert, hogy az óvodás gyermekek 9~ 17%-a volt már fertőzött,
az elemi iskolák tanulói közül 27-60%. 100 ilyen átvészelt gyermek
közül 67-nél semmi kővetkezrnénye sem maradt, 27-nél kisebb, 4-8-nál
nagyobb, súlyosabb következményei voltak a fertőzésnek, míg 4 ezreléke
aktív tbc.-s maradt. Ez azt jelenti, hogy minden 4000 tanulóra 1 aktív
fertöző tuberkulotikus gyermek esik, ami bizony elég szomorú adat. Remény
van arra, hogy rövidesen más területeken, talán az egész ország területén
végezhetnek ebben az irányban vizsgálatokat.

Második előadásának CÍme: A tuberculosis elleni küzdelem.
Bevezetésében újból hangoztatja az iskolásgyermekek tuberculin-

próbájának szükségességét. Ahol ez nem vezet eredményre: vagy ahol bajt
állapít meg, röntgenvizsgálatra van szükség. A kiválasztás és elkülönítés
miatt szükséges ez. Az idejében történő elkülönítésnek kettős fontossága
vari : 1. a gyermek betegségének a kifejlődését akadályozhat juk meg vele,
és 2. a többi gyermek esetleges megfertőzese szernpontjából pedig egye-
nesen kívánatos.

Nagy szerepet játszik a tanító tuberculosisa is. Sajnos, ilyen Js van.
1935-ben 39 tanító halt meg tuberculosisban. Vizsgálatok útján megálla-
pították, hogyanevelőknek körülbelül 20 százaléka aktív tbc.-s. Hogy ez
a gyakorlatban mit jelent, mennyi .kárt jelent, arra vonatkozólag érdekes,
szomorú adatokat adott. Szeged vidékén egy aktív tbc.-s tanító tanítva-
nyeinak 60-70%-a volt fertőzött. Egy német iskola tanulóinak 98 szá-
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zaléka volt fertőzött a tanító tbc-jétől. Ez elsősorban -a tanító lelkiismereti
kérdése. De nem csupán ez, hanem gazdasági kérdés is. Sokszor a tanító-
család létéí vagy nemlétél jelenti. Furcsán hangzik ugyan, de tény, hogy
a tanító nem "meri" kezeltetni betegségét, amig csak bírja, húzza az igát,
mert, sajnos, hosszabb szabadságra nem is gondolhat - pedig itt ilyen
kellene -, mert végelbánás alá vonás veszélye fenyegeti vagy pedig 'a
korai nyugdíj. Fiatalabb tanítóra nézve ez is majdnem egyet jelent a
halállal. Pedig ennek a kérdésnek a megoldása nagyon fontos lenne. M~g-
oldást nemcsak kell, de lehet is találni. Meg kell szigorítani va ·képzőbe
való felvételt a legbehatöbb és legszigorúbb orvosi vizsgálattal. A képzés
alatt állandó és szigorú orvosi ellenőrzés szükséges, - Ez helyes is lenne,
mert az egyén esetleg még irányt változtathat és ottrhelyezkedhetík el,
ahol betegsége miatt is nyugodtan dolgozhatik, esetleg mások, különösen
gyermekek egészségének veszélyeztetése nélkül., Vagy pedig elfogadjuk a
francia élláspontot, amely szerint a szolgálatba való felvételt a legszigorúbb
egészségügyi feltételekhez kötik. Igaz, hogyha azután a szolgálat ideje alatt
szerzi valaki betegségét, annak módot és időt is adnttk' hozzá, hogy egész-
ségét visszaszerezhesse. Addig is, míg ebben az irányban történik valami,
a gyermekekkel foglalkozók évenkénti vizsgálata szükséges.

A tanító az iskolában necsak a lélek kiművelésére gondoljon, hanem
tőle telhetőleg óvja a reábízotlak egészségét is. Fertözés. esetén a véde-
kezést az orvossal egyetértésben. segitse elő. A fertőzött" de nem aktív
gümőkóros beteg gyermeket szellemileg ne erőltessük túl, ha mödunkban
áll, biztosítsunk neki jobb táplálékot, ha szükséges, jobb környezetet. A
városi gyermek nyaraltatását. ha rászorul, segítsük elő. Az állam is meg--
teszi, ami tőle nagy szegénységében telik. A társadalom segítségével tüdo-"
gondozóhálózatot épit ki. Reméli, hogy 5 év mulva már minden nagyobb
városban és minden járásban lesz legalább egy ilyen tüdőgondozó. Ezen
a téren is Szeged vezet, ahol az első ilyent létesítették nagyobb anyagi
áldozatok nélkül. .

Befeiezésében rámutat arra, hogy a tanítóra nagy feladat vár a
tuberculosis elleni küzdelernben. Kéri az orvosok küzdelméhez a tanítóság
támogatását. (Folytatása következik.)

ELNÖKTÁRSAIM!

Szeretettel arra kérlek, közöliétek velem azonnal, ha valaki
Nálatok jelentett be részjegyzést a Gyógyház-ra. Csak így tudluk
ellenőrizni, hogy hány részjegyzésünk van eddig.

Majos. , Bajtársi üdvözlettel

Grieszhaber Endre Henrik.
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EGVEStJLETI ELET --'HIVATALOS RESZ

Gvógvházunk ügye.
OriesiZhaber Endre Henrik.

A mai idők bizortytalartsága indított bennűnke! arra, hogy d
GyógyhCíz ü9jJeben egy »álaszos levelezőlappal forduljunk az evan-
gelikus -tanitótestvérekhez. -Legalább hoZzávetőlegesel? tudnunk kell,

, hogyan,ls állunk etehintetben.anuauííaa ? Ehhez szabhatjúk a további
célkUűzésünket. -Feltétlen biztonsággal tudnunk kell, hogy kikre szá-
míthatunk ez iniézménu megvaIósításánál, meti nem m~hetünk neki

. úgy vaktában valaminek, aminek a következményeit senki sem vál-
lalhatná nyugodt ,lelkiismerettel. Őszinténmegmondjuk nyiltan: csak
őnmagunkra támaszkodhatunk. Ittén nincsen kilátás holmi közsegélyre,
államsegélyre stb. Amit össze hordunk, abból építkezünk. abból veszünk .

. , Az ügy sürgős, mert egy-kettőre itt a tanév vége; itt van a
nyárés ea a kérdést csak akkor tudjuk tető alá hozni. Valamilyen

. formában ennek az ügynek a' végére kell járnunk, jobban mondva
a kezdetét' megfognunk, nehogy hó médiárc: elolvadjori a kezeink
között az, amit megértő, áldozatkész lelkek erre a nemes célra elő-
teremtettek. Ha tehát ezt .oz ügyet ilyen formában sürgetjük,' első-
sorban lelkiismereti felelősségböl' tesszük. Ugga~ez ci lelkiismereti
felelősség teszi kedves és szeni kölelességü~kké, hogy az eszme meg-
valósítása érdekében minden elgondolhatót megtegyünk és mindeii
'rendelkezésünkre álló eszközt igénybe vegyank."

Mindössze 'néhány napja, hogy szétküldöttema válaszos lapo-
- kat. Elég szépszámmal jönnek már vissza a válaszok, mint örök

tanúbizonyságai a mai evangélikus tanítóság megértésének és áldozat-
készségének. Nagyon természetes, ezek a válaszok változatosak és
nagyon tanulságosak. Ma is közlünk jegyzéseket. Aki elolvassa a
neveket, látni fogja, hogy csak egy kis megértés, jóakarat, tanítót
testvéri szolidaritás kell és mindent lehet. Amikor úgy naponként
hozza a p6sta ezeket a lapokat, nem _ egyszer szökik könny, a
szemembe, ha azt olvasom : Ne vegyétek rossz néven, ne vegyétek'
közönynek, ha csak 25 pengőt jegyzek, Két gyermekem van házon
kívül. .. A fizef~sem pedig? .. ' Úgyis tudjátok!

Egy tanító~ő: özvegy írja: Sok családi gondom van. A ma-
gam erejéből jelenleg nem biztosíthatók semmit. Az iskolásaimmal
azonb~n rendeziem kis szavaláúnneoéluí. Összejött 7 pengő. Meg-
ismétlem, es ha, együtt lesz a 25 pengő, egy összegben küldöm!

Tanítótestvéreim, úgy érzem, mégis ezek és az ezekhez h~sQnlQ



156

estünk és olyan kedvezményt tudunk; majd biziosiumi, mely feltét-
lenül .lehetővé teszi annak igény bevételét.

A Gyógyház pedig nem .luxus, honem feltétlen szükséglet. Min-
den ember előbb-utóbb reumatikus bánta/makkal küzd. Ha Gyógy-
házunkat sikerül megterem1eni és úgy meg teremteni, ahogyan mi
azt elgondoljuk, akkor nem fog senki sem nucimorooni, szenvedni,
mert csekély díj ellenében meglesz a lehetősége annak, hogy gyó-

)J1Juldst heressen. Hány szenvedő tanítótestvélem írja: Bár megvo!na
'már a nuárra, .mert el kell mennem Hévízre, bármibe kerül is!

Tanítótestvéreim ! Ne dobjátok félre a megküldött felhívást.
Vizsgáljátok mega kérdést nyugodt megfontolással és adjatok, avagy
tegyetek csak valamit is e cél érdekében. Hogy havonta két 'pengő
erre a célra nem elviselhetetlen teher, muiaija nem egy kartársii~'k
nemes példája. Hogy rendezni lehet mindenütt valamit, arra is van
példa. Ha ebben a tanévben már 'nem lehet, bizonyára lehel. a. jöv6
tanév elején. De lehet! . ,

Nagyon szomorú, szinie sírni Való lenne, hd rní,' evangélikus
tanítók mindenre tudunk áldozni, gyüjteni, rendezni, csak a magunk
ügyében vagyunk tehetetlenek! Nem, ezt nem hihetjük! Az eddig
befutoit válaszok ennek ellentmondanak!

Kiszely János, országos egyesü·/étünk iáradbatatlan pénztárosa
vállalkozott arra is, hogya Gyóm/haz céljára befutó összegeket kezeli.
Arra kérjük tehát Tanítótestvéreínket; hogy minden erre a célra

. .szánt összeget a következő címre' küldienek : Országos Evangé-
.1 likus ' Tanítóegyesület, Cegléd. Csekkszámla: 42.523. Hozzám

tehát senki se küldiön pénzt. Póstaköltség-kímélés céljából pedig
8~nki ~e kérjen tőlem csekket.

, A jó lsten pedig, aki er..őtés tehetséget ád minden nemes,
jd ügyhöz, adjon ezen mi szetit elhatározásunkhoz is eredményes
és' dicsöséges befejezést és fizesse vissza mindenkinek sokszorosan
azt, amit erre a nemes célra áldoz!

Részjegyzések a Gvóqvházra,
(Március hó 14-ig.)

Tóth Ernő Nemeskér 25, Brózik Gyula Alberti-Irsa 25, ifj. Kiss
Lajos Cyőrújíalu 25, Horváth Ferenc Nazvacsád 25, Balogh 'István
Külsővat 25, Gömbös József Jákfa 25, Buvár Károly Mucsfa 25,
Gottschlinz Károly Sopron 25, Bartsch Lajos Györe 25, Balogh Fe-
renc Lovászpatona 25, Magyar István Fel péc 25, Németh Sándor
Ostffvasszonyfa 25, (Előadások ból kilátásba 25 P), Kiszely János
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Cegléd 100, (Előadásokból 50-100 P), Vineze Lajos Szergény 25,
Nándorfi Géza Sámsonháza 25, Vid a Dezső Marcalgergelyi 25, Sán-
dor József Kemenesmagasi 25,. Máté Balázs Kölcse 25, Riedl Sebes-
tyén Mekényes 25, Szabó Dezső Csönge 25, Marth Péter Györköny
25, vitéz. Felkay Sándor Ágfalva 50, Németh Lajos Szergény 25,
Bokányi Jenő Bőnyrétalap (előadások ból 10 P), Szász András Mencs-
hely 25, (Elöadásokból 10-15 P), - Szabó Aladár Nagysimonyi 25,
(Előadásokból 14 P), Süle Sándor Kerta 25, Guggenberger Gyula
Udvari, előadásokból 5 P, Endrődi Sándor Udvari, előadások ból 5 p,
Szabó Dezső Csönge, előadások ból 35 P: Menyhért Ilona előadá-
sokból 7. pengő.

Felvétel a soproni evangélikus tanítóképzőintézetbe.
. ~

A felvétel' iránti kérvényt Főtisztelendő és Nagymé!tóságú D.
. Kapi Béla-püspök úrhoz, Győr címezve. legkésőbb május 31-ig kell-
az intézet igazgatóságához beküldeni. Mellékletek : 1. Születési anya-
könyvi .kivenat. 2. A kőzép- vagy polgáriiskola Ill. osztályról szóló
bizonyítvány. 3. A közép- vagy polgáriiskola IV. osztályról szóló
félévi értesítő. (Az évvégi bizonyítványt kézhezvétel után pótlólag be'
kell küldeni.) 4. Újkeletű hatósági orvosi bizonyítvány arról, hogy a -
folyamodó a tanítói pályára alkalmas. 5. Újkeletű hatosági vagyoni
(szegénységi) bizonyítvány a szülök vagyoni állapotáról. 6. Két tanú
által aláírt szülöi nyilatkozat arról, hogy a szülö vagy gyám a tanul-
mányi idő alatt eleget tesz a megkivánt erkölcsi É'3 anyagi kötele-
zettségeknek. Akik a kőzvellenül : megelőző évben nem jártak isko-
lába, azok újkeletű hatósági erkölcsi .bizonyítványl is tartoznak mel-
lékelni. A folyamodványra -2 pengős, a .mellékletekre 30 filléres
okmánybélyeg ragasztandó. Szegénységi bizonyítvány alapján az
iratok bélyegrnentesek.

Az újonnan felvett növendékek előrelátha!óan a törvényszerinti
új képzésben fognak részesülni: 4 éves liceumi és 2 éves akadémiai
tanulmányt kell Iolytatniuk a képesítés megszerzéséért, Bővebb fel-
világosítást az igazgatóság ad.

Az új tanítónemzedék kiválasztása.
Az itt közölt liirdeléssel kapcsolatban néhány intőszót kell az

olvasókhoz intéznern. Ne m~njünk el e tudósítás mellett úgy,
mintha az csak a taníttató szülöket, a felvilágosításért a tanítói kar-
hoz forduló egyéneket érdekelné. A multban a tanítói pálya az a
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terület volt, ahol igen nagy tömegek kívántak elhelvezkedni, hiszen
gyors kenyérkereseti lehetőségre nyilt alkalom. Azt is be kell valla-
nunk, hogy éppen a szegényebb néprétegek, a kevésbbé lehetősek
küldték tanítói pályára gyermekeiket. Az is tagadhatatlan, hogy úgy
állt a közvélemény előtt a tanítói oklevél megszerzésének lehetősége,
rninl ami a kevesebb tehetséggel rendelkező ifjúság számára is biz-
tosít alkalmat oklevél megszerzésére, mivel egyáltalán nem tartották
a tanítóképzőt nagyobb követelményekkel fellépő intézetnek. Mi~dez
magával hozta a tanítói pálya túlzsufoltságát. Az egyszerű néprétegek
sok kiváló, helyüket az életben, a hivatás terén nagyszerű en meg-
álló tanítót adtak a népoktatásügynek. de ugyanakkor sokan rnentek
e pályára, s nyertek képesítést olyanok, akik csak a gyors elhelyez-
kedés csábítására léptek a tanítói pályára, de egyéniségük nem volt
megfelelő ahhoz, hogy valóban hivatásszeretettel és rnély elhivatott-
sággal szolgáliák a népoktatásügyet.

. Az úi elindulásnak másnak kell lennie 1 Nem lehet előttünk
közörnbös az, hogy milyen .lesz a mai nemzedéket követö után-
pótlás. Nem mehetünk el tétlenül amellett a kérdés mellett, hogy
kikből sorozódik az új tanítónemzedék. s milyen lesz a jövő képe 1
Az élet nem áll meg! A tanítói pályára irányítás ügyébe szélion
bele a tanító, hiszen a gyermeket ebből a szempontból sokkal job-
ban ismerik, mint a szülők. Most, hogya képzés. színvonala emel-
kedik, ezt a kérdést vegyük ~i, működő tanítók komolyan. s buz- •
ditsuk azokat a derék, tehetséges, megbízható tanítványainkat. akiknek
megítélésünk szerint van készségük. s hivatottságuk a tanítói pályára,
a tanítóképzőintézetbe való belépésre! S.

Tanítótestvér, mit szándékozol tenni a Gyó9yház érdehében ?
Mindent lehet, csak akarni kell!

KeNYVISMERTETÉS
Walthier Eliz: Azért is tavasz. Sopron, 1937. Nyomatott Bagó

Míhály kőnyvnyorndájában, Dombóvár.
Walthier Eliz költeményeit mindenkinek a legmelegebben ajánljuk.

Igazi költő, versei a legtökéletesebb alkotások és egy nemes szív lelki-
világát tárják elénk. Finom leheletszerűség. mély érzés és nemes gondol-
kodás nyilatkozik meg bennük és szerzője önfeláldozó hivatása mellett -is
ojt é] lelkében a minden nő boldogsága utáni vágya. Csupa érzés a versei,
amelyek a szociális nővér nemes, emberszerető hivatásának is dokumen-
tumai és szintén a szerző e hivatást a legtökéletesebben tölti be, ez teszi
költészetét is oly rokonszenvessé.
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"Egyedül járok, ibolyás tavaszban,
aranyos nyárban, hófehér télben,

Egyszerűen járok, mindíg csak szürkében
s néha feketében, mint az, aki gyászol,

... csak, ha csend harangez fájó. zsoltérszóra.
följaidul a lelkem!
Téged, téged várlak, akarlak, kereslek,
Mindenütt csak Téged:
Isten! Isten! Isten!"

Minél tovább lapozgatunk a kötetben, annál több szépségre bukka-
nunk. Mily szép versek: "Azért is tavasz!" "Tükör előtt."

"Két szürke szemmel szembe nézek.
ki vagyok én?
És fölragyog a napgolyócska.
és visszaszól, hogy fény! o

Protestáns egyházunkban a diakonisszáink önfeláldozó hivatásával
hasonlítható össze a .szociális nővér rokonszenves tevékenysége.

De folytassuk a kötetet ! Nagyon szép gondolat kifejezése az "Áldott
az - ember!" c. kölleménye. Hivatását szépen fejezi ki· a "Vagyok:
rnindenkié" c. verse. ,.Úsz volt." Minden nő lelke mélyén ott a vágy az
otthon és a család után. Ez az örök nőiség olt él abban is, aki magá-
nyosan, teljesen a hivatásának szenteli erejét és akkor is, ha szereti azt.
Mily szép e vers: "Mert édesanya ő is".

"Az utcán át egy asszony 'jött,
sápadt, az arca megtörődött.

de a szemében annyi bánat,
annyi fáiós anyai gondok,

csak nézem a két, szép kék szemét :
édesanya!
És gondolatban megcsókolom sovány kezét."

Egyik kedves versét a maga egészében iktatjuk ide: .

"Olyan jó néha belenézni
a Csöndbe, a Sötétségbe, az Éjbe I
És hinni azt, hogy reggel lesz
s megfürdünk újra
csókos, tiszta, áldott, drága Fénybe."

Gyönyörűen festi hivatását "Szegénységben, gazdagon" c. verse.

"Enyém az apák fáradt homloka,
hova országútat vés a gond,
enyém az anyák sóhajos, szent szája,
ezüstös hajuk fáradt glóriája."
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A szociális nyomor! testi e verse: ,,5étálok a külvárosban éjjel".

"Szeretet! Hol vagy?
Szereletet ! És kinyújlotlarn az éjszakába,
sápadt, fehér kezemet!"

. Lelkünket megkapja e gyönyörűszép verse: "Enyém a kereszt". De
hisz mind. a 48 verset sorolhatném fel s nyugodtan mondhatnám az ösz-
szesek~e: szépek. S aki szereti a szépet, olvassa el e melegszívű peéta
költeményeit. - Sopron. Tálluci István.

Kónya Lajos versei: Te vagv-e az? Sopron, .1937. Röttig-Rom-
walter Nyomda Bérlői. A címlap a szerző línoleum-rnetszete. Kónva Lajos
egyik verskötetéről már megemlékeztünk. Kíerneltük verseinek szépségét és
megmondtuk egyúttal azt is, hogy tehetsége sok ígéretet rejt a jövőre nézve.
Azóta a fenti cím alatt új verskötete jelent meg a fiatal poétának, amely
már kiváló tehetségének megizmosodását jelenti. Megtudtuk azt is, hogya
kitűnő költö és rajzoló, mint ilyen az "Ifjú Évek" -nek is egyik legértéke-
sebb munkatársa. Az előttünk fekvő szép kiállítású kötet a címnek vett
"Te vagv-e az" c: verssei indul útnak, hogy azután ismét feltárja szerzője
gazdag lelkének minden szépségét. Versei könnyedén folynak s őszinte
elismeréssel honorálhatjuk azt a nagy haladást, amelyet felmutatnak. Igali
költői alkotások azok és nyelvezetük szépsége megragadja az olvasót.
Sokat, még nagyon sokat várhatunk tehetségétől Mily szép az "Első hó-
esés" c. verse; majd a "Deres téli erdőben" c. költeménye. Azt mondia .

. "A dér a télnek éneke". íme néhány sor a "Karácsonyeste" c. költe-
rnényből :

"A távol csendjét hallgatom,
Egy csöppnyi rádió a szívem;
Anyám szívét felfogja híven,

'S újjongni kezd míll]o atom".

. ,

Jól folyik "Szegény'poéta álma" c. verse. Hangulatos a .Bélben" :

"Nem az enyém a bálteremnek
e torz, sikongó négerdallama.
s a dobnak durva tam-tarnára :
lelkemre mintha ólom hullana " .

A legtöbb versén bizonyos pesszimisztikus hangulat ömlik el. Emel-
jük ki még a következő kőlteményeit : "Jó az erdőn, de mennem kell".
"Kérdezd" a mai kor reflexe:

" ... hogy összetörtek mind a fényes álmok,
nem így képzeltern ezt a bús világot".

Azonban megbékéltség ömlik el a "Vallomás" c. versén és a "Kinek
'köszönjem" c. nagyon szép költeményén. Ugyancsak nagyon szép a "Hol
vettem a szememet ?" c. verse. Igazi költői szépségekkel telt a "Hódító
királyként" c. szerelmes verse. A szerelem több szép költernényre inspi-
rálja a szerzöt, Pl. "Érezted-e?" c. verse is. Több költernényében a vallás
vigaszáért áhitozik. ígya,. Hitért imádkozom". Az otthon is tárgya költé-
szetének: Emlékezés elmult nyarakra. Itthon, Rajzol a húgom.

Melegen ajánljuk olvasásra I - Sopron. Tállua! István.
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Szőke .Lészló versei: Kérdőjelek. Míssurey-Krúg Lajos verses elő-
szavával. A címlap Míhalovlts János festőművész rajza. Nyomatott Bagó _
Mihály kőnyvnyorndájában, Dombóváron. Szőke László verseit nemes ide-
alizmus lelkesíti és igaz talentumot árulnak el. Szintén fiatal költő, de már
nagy-on is sikerült alkotásokkal találkozunk a szép nyelvezetű kötetben. Említ-
sünk meg néhány lelkünket megkapo költeményét ~Fényharangok, fény és
hang, kis mécsesekben fáklyafény lobog, Ugy-e te nem érzed, Nótás világ,
Új úton, Megbocsátás, A legszebb asszony. Versei közül különösen sike-
rülteknek a rövidebbeket kell tartanunk. Nagyon szép festést találunk" Este"
c. versében:

"Barna felhőkendők födik a Naparcot
s a horizont, az égnek csókos szájszéle
vérpirosan izzik.

különös sugárzás. .. fény és árnyék harca!
Új hajnalok lelkét rejti .kendőiébe,
Esie". ' - '

Szép a gondolat is az utolsó' sorokban''- Szép gondolat van a ver-
sekben is: Aquarell, Megbocsátás, Új úton.

Nyelvezetének szépségét illusztrálják még e sorok:

, "Száz hajszálgyökér
köti a röghöz,
napfény:

, sugérkalapácsa "
veri kelyhét, '
szél hajtja;
hinta-palírita ''iC'

és játszón,
'nevetve cseng az üveghangú i

kis győngyvirég ".

Csak buzdít~.ní tudj~ka fiatal költőt s hisszük :. ez az első kötet nem
egyúttal az utolsó. -. Sopron. Táúuoi Is/ván.

Külföldi nevelésűgyi lapokból.
Írta: Halmai Olívér.:

1. Deutsche Evang. Erzlehung. Bibliai történetek - és káté tanítása.
Egy wiesbadeni kollégánk von párhuzamot a' tanítók és lelkészek

oktatása között. Fontosnak tartja, hogy e két' személy részéről történő
oktatás okvetlenül kiegészítse egymást. Bár az, anyag és az anyaget tár-
gyaló szempontok különböznek egymástól, mégis egyezik a két tanítás
abban, hogy mindegyik a Krisztus nevében és az egyházból kifolyólag
történik: Mindenesetre szükséges az, hogya tanító oktatása a lelkész anya-
gához szabott legyen. A tiszta - mondhatnárn egyben torz - káté-
tanítás tartalom és szemlélet nélküli oktatás lenne, viszont az ily értelmű
bibliai történetek tanítása fogalom és tartalom nélküli szemléléssé válna.
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Mivel pedig a kátétanítás éppen úgy. miként a bibliai történetek tanítása
. a Biblián. alapul. <azért nekünk.i. tanítóknak és lelkészeknek tudnunk kell.

hogya Biblia nemcsak hozzánk szól Istentől ihletet! férfiak száján keresztül,
hanern hogy - annak ellenére. hogy sokan abban a hiszemben ringatják
magukat. hogyaSzentkönyv a multról beszél - rólunk és a mi hitünkről
van szó, benne. azt tárgyalja .zsinórrnértékünk. Éppen emiat! mindk'et!őnek
az igaz keresztyén életet kell vissza tükröznie cselekvésben. tanításban.
Míndenképpen a II.. hitágazat tanítását tárgyalja a fenti téma szernszögéből
igazán mesterien nem· tanítás. hanern . értekezés formájában. felsorolia és
boncolia mindazokat a bibliai történeteket. melyek az új Testamentumból
ide kapcsolhatók : helyes szernlélés, magyarázat és felfogás céljából.

2. Die deutsche Schule. Az iskolai újoncok humora. Ez a közel 80
oldalas' folyóirat 1937. évi július-augusztus havára szóló számában
..A humor az iskolában" cím alat! jelent meg. A szóbanforgó cikk 5 teljes
oldalra terjed. igen érdekes. .

Stauglmaíer, a cikk írója a bevezetésben a humor fogalmával fog-
lalkozik. Szerinte a humor a germán fajtának egy ismertető jele. Boncol-
gatja Höffdingnek ama megállapításá!, mely főleg a humor kiegyenlítő
szerepét célozván, inkább a felnőttekre vonatkozik. Hosszabb boncolgatás
után megállapodik abban cikkíró. hogy a humor legfőbb terméke az isko-
lában a nyiltség. Viszont emennek helyén dúsan sarjad a tanító és hat
éves gyermekek közt az a bizalom és' 'barétí viszony, mely szavakkal
- értékét tekintve - ki sem fejezhető. Mosoly, vidámság. derültség a
kísérői. Ezek meg a gyermek munkakedvének oltalrnazóí.

Az aktiv iskolai humor küzdötere .a játszótér, a tornászás helye.
Itt a kar- és lábizmokkal egyidejűleg munkálkodnak a nevetés izmai is.
A humor! éppen az utánzással nyilatkoztathatjuk meg leginkább. Gondol-
junk a békaugrásra, medvejárásra, valamint olvasmány vagy mese eljátsza-
tására. s az ezekkel járó átőltözködésre. Jó szolgélatot nyujtanak a nép-
mesék, regék. Grimrn..etekintetben a humor egész kil1cseskamráját adja át
az olvasóriak, hallgatónak. A gyermek önálló mesélgetését inkább l Ofl-szor,
mint 2-szer alkalmazza a tanító - éppen a+humorra gondolva. Sajnos.
a gyermekek ma sem mernek igazán jóízűen nevetni .a tanteremben.
S ennek többek közt az is oka, hogy nincs a 6 évesnek megfelelő olvasó-
könyvünk. A humort elmélyíthetné egy-két tréfás tárgyú kép. s a csendes
foglalkozások idején forgatható meséskönyvek. Itt jut csaknem első helyre
a gyermek önálló rajzolgatása és színezése, valamint a plasztikus ala-
kítás : hornok-, agyagmunkék, illetve játékok. Az olvasószekrény valóságos
színpadként jut szerephez. Színésze, alakítója a gyermek maga. A humor
valósággal előugrik a szójátékok főmkelegéből. Az önálló alakítas egészen
nagyértékű rnunkát követel a gyermektől: rímek alkotása. tréfás nevek
kitalál ása. szólabirintusok, hátulról előre való olvasás •..Repül az olló" stb.,
képtelenségek, valótlanságok felszinre hozatala. A tanító ügyességétől függ
az. hogy vajjon megüti-e a' hallgató fülét a humor fakasztotta nevetés az
ének-, olvasási és számolási órákon. A humornak érvényre kell jutnia .
nemcsak az egyes tárgyak' keretén belül. hanem az egész tanév külön-
böző időszakaiban is. Gondoljunk április l-restb. stb.

Mindent egybefoglalva, kell. hogya kezdők tanítója megértse a
kicsinyek tréfáját, hiszen ez a kicsinyek nagy humora a falu és "áras
legszebb virágos kertjének. az iskolának éltetője: tápláléka, levegője ..
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Külföldi regények." ..

Juljusz Kaden-Bandrowski: Barcztábornok.
. A mai lengyel irodalom vezető írója ebben a világsikert aratott

regényében azt a zűr-zavart írja le. melybe a lengyel nemzet a
világháború befejezése pillanatában. a nemzeti felszabaduláskor
került. s amelyből a mai Lengyelország kiemelkedett. Kaden-Band-
rowski eredeti felfogással a történtek~ek nem a színét, hanem a
visszáját írja meg: azokat az emberi. családi és társadalmi jelensé-
geket. melyek mint mozgató erők nyultak bele a forradalmi kavargásba.

Rudolf Brunngraber: Radium. I-H.
A rádium története ez a könyv. Nemcsak Mme Curie életét s

a csodálatos. mágikus elem fölfedezését mondja el. hanem mind-
azokat a bonyolult spekulációkat és izgalmas kísérleteket is. melyek
avagyontérő új elem körül lezajlottak. Lombikok. emberek. esemé-
nyek és kalandok forgatagos walpurgisz-éjszakája ez az írás. lenyü-
gőz és megdöbbent. Menthetetlenül hatalmában tart. mert tudjuk.
hogy mindaz, ami ebben a roppant drámai felkészültséggel telített
alkotásban elvonul előttünk. 'az utolsó betűig és az utolsó adatig
igaz, Szaggatott előadásával úgy hat reánk. mint egy éposz. Mint a
zaklatott modern idők hősi eposza.

André Maurois: A gondolatolvasó-gép.

Ennek a kítűnő, izgalmas és mulatságos regénynek a témája
első pillanatban H. G. Wells-re emlékeztet: a westmouthi egyetem
tanára gondolatolvasó-gépet fedez fel. Ha Wells írta volna meg ezt
a témát. el kellene készülnünk arra. hogy fantasztikus események
kővetkeznek a felfedez&sből. A francia Mauroist azonban nem .ez a
fantasztikum érdekli. A gondolatolvasó-gép ötlete számára azért fon-
tos. hogy teljes érdeklödésével az emberi lélek felé forduljon. André
Maurois regényét az emberi intimitás és gépi fantasztikum e találko-
zása teszi elejétől végéig lebilincselő olvasmánnyá s a legmagasabb
mértékkel mért irodalmi szenzációvá. Megjelenik márciusban.

Roger Martin du Gard: Egy lélek története. 1- II.

Az idei irodalmi Nobel-díj az egész művelt világ érdeklődését
Roger Martin du Gard felé foídította. Ez a kitűnő regénye a béke-
beli Franciaország mozgalmas életébe vezeti az olvasót. Höse, Jean
Barois minden ízében jellegzetes francia polgár. Roger Martin du
Gard így jellemzi hatalmas. regényét: ..Ez a könyv e\5Y lélek törté-
nete. Jean Barcis hitét elvette az értelem. Nem tudott hinni ~ hala-
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dásban, később az igazságban és az emberiségben sem tudott hinni."
A hitetlenség és a hitért folytatott küzdelem örökérvényű regénye
az "Egy lélek története". Megjelenik áprilisban.

Zsinórírás.
Több kartárs kívánságára a Magyar Tanítók Évkönyve május-

, ban megjelenő kötetében a zsinórírással is foglalkozik. Ezért az
évkönyv 3 pergő 60 filléres kedvezményes előjegyzési ideje folyó

, évi rnárc. 31-ig meg lett hosszabbítva. Az évkönyv bolti ára 6 P lesz.

"VERS
Akármerre jársz-kelsz ... *).

Akó.rmerre jársz-kelsz,
Szeoiisd u .világot:
Téoiél ki egy-két gazt;
- Ültess pár virágot!

A keserű könnyből
Töröli ki egy cseppet:
Ennyivel is fogy a
Bánat körü'lötted ...

Közelebb segíted,
A földet az éghez:
Irts ki. egyetlen bűnt;
Vígy csak egy jót véghez!

Mutass iaaz: példát
Egy-egy tévelygőnek :
Más~k tanítója
[gy válik belőled!

Akármerre jársz-kelsz,
- Kelts új reménységet:

Fakassz mosoíut ; - Erre
. Hívott lsten téged ... !

ifj. Hajas Gyula.

*) Mutatvány az. írónak legközelebb megjelenő verseskötetéböl l
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HIR E K

Az 1927. évi október hó 27-én tartott egyetemes közgyűlés jegyzököny-
vének -65. pontja az 5. bekezdésében himondia : "az Országos Evangé-
likus Tanítóegyesület felterjesztésére és a tanügyi bizottság előterjesz-
tésére az egyetemes közgyülés elrendeli, hogy az Országos Evang.
Tanítóegyesület lapjának, az "Evangélikus Népískola't-nak egy-egy
példényére iskolánként (ne~ osztályonként) az összes elemi iskolát

fenntartó egyházközségek fizessenek elő."

Kitüntetés. D: Kapi Béla püspök Erős
Sándor nagybarétíaluí kéntortanítot egy-
házi. egyház társadalmi és iskolai szol-
galatainak elismeréséül igazgatói címmel
tüntette ki.

Gyászhír. Fájdalommal. s őszinte rész-
véttel emlékezünk meg a súlyos gyászról.
mely lapunk munkatársát. Hajas Béla
gimn. igazgatót édesanyja elhunytával
érte. A család a következö gyászjelentést
adta ki a gyászesetről : Alulírottak fájáa-
lomtói megtört szívvel. de Isten kifürkész-
hetetlen akaratán alázatosan megnyugvó
lélekkel jelentjük. hogy az odaadó. hű
feleség. jóságos anya és nagyanya:
simonyi Hajas Kálrnénné szül. Hutter
Gizella életének 86-ik. házasságának 64-ik
évében 1938. március hó 7-én reggel 5
órakor az Úrban csendesen elhunyt. Drága
halottunk földi maradványait március hó
9-én délután 3 órakor fogjuk a büki evan-
gélikus temetőben örök nyugalomra he-
lyezni. Bük. 1938. március 7-én. Hajas
Kálmán nyug. evangélikus tanító. férje.
Hajas Béla. lia stb.

Munkatársunk gyásza. Paior Mihály
nyug. igazgató-tanító és evang. kántor
1938 február 23-án Zaizonban, Brassó
vm., 65 éves koráben meghalt. Az el-
hunytban munkatársunk: Buna István
testvérét gyászolja.

Elhunyt tanító. Részvéttel emlékezünk
meg a lapzárta után hozzánk érkezett
következő gyászhírröl : A kapolcsi evan-
gélikus egyházközség vezetősége rnély
fájdalommal jelenti. hogy 25 éven át hű-
séges és buzgó tanítója Zéboii Gyula
kántortanító folyó hó 19-én este vissza-
adta lelkét Teremtőjének. Megboldogult
kedves tanítónk temetése március hó

Zl-én, hétiőn lesz d. u. 3 órakor Kapol-
eson ... Ha eliogyatkozik is testem és sz Í- -
vern. szívemnek kőszikláia ésez.én örök-
ségem te vagy. óh Isten. rnindörökké 1"
(Zsolt. 73. 2(;. v.) Kapolcs. 1938 március 20.

A helyes élelmezési ismeretek fon-
tosságára mutat rá Dabis László dr.. a'
budapesti Közegészségügyi Intézet h. igaz-
·gatója a Buvár új számába írt cikkében.
A márciusi szám _közli Manninger Vilmos
egyetemi tanár készülő könyvének egyik
Ieiezetét a mai sebészet úttörőiről. Rad-
nóti István. a : Külkereskedelmi Hivatal
seitóelőadóie a magyar mezőgazdasági
terrnények márkázását ismerteti. A folyé-
kony kristályok kérdésével foglalkozik
Tokodv Laszló tanulmánya. a bakterio-
lógia új lelledezését, a bakteriofag hatást
tárgyalja Gajzágó Dezső cikke. A csilla-
gászat és a meteorológia tudományának
fejlődéséről Balázs Júlia és Béll Béla
gazdagon illusztrált közleményeiböl érte-
sül az olvasó. más cikkek pedig ...:;-a
Buvár széleskörű érdeklődésének meg
íelelöen - a gombaismeret hasznáról.

- a balatoni, sirályokról. a terrier-iaitákról
szólnak, Mesterházy Jenő a pesti nagy
árvíz emléktábláit mutatja be. Vezér
István az idegenforgalom gazdasági jelen-
tőségéről értekezik. A Lipszkv-léle régi
magyar térkép/regényes történetét mondia
el Glaser Lajos. a repülőrekordokról ad
áttekintést Kertész Róbert. Szárnos kisebb
közlernény a tudomány műhelyeibe vezeti
az olva sót. a rejtvényrovat pedig tudo-
mányos fejtörőkkel szórakoztatie a szel-
lemi sport kedvelőit. A Cavallier József
dr. szerkesztésében megjelenő értékes
folyóirat márciusi száma eredményesen
szolgália a természettudományi és tech-
nikai ismeretek népszerűsltését.
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KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető : dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-intézeti tanár.

Néhány újabb orgona-hangiegyről,
lrta : dr. Gárdonyi Zoltán.

A Kassel-ben lévö "Barenreiter-Verlag" egyike azoknak anémet
kiadó-cégeknek. amelyek. különféle zeneművek mellett evangélikus egyházi
karének- és orgonaműveket is közreadnak. Nemrégiben meghozattam a
náluk megjelent orgonaművek közül három kötetet. Ezeknek a tartalmáról
és felhasználhatóságéról szeretném olvasóinkat az alábbiakban tájékoztatni.

A három kötet közül az első: ..Orgelmeister des siebzehnten und
achtzehnten Jahrhunderts" (Bárenreíter-Ausgebe 382. sz., megjelent 1933.,
terjedelme 52 oldal. ára 3.60 mérka). Tartalmaz 21 különíéle orgona-
kompoziciót a következő szerzőktől : Sweelinck, Scheidt, Buxtehude, Böhm,
Fischer J. K. F .. Műfai tekintetében a közreadott orgonadarabok nagyobb-
részt rövid korálfeldolgozások, tehát az istentiszteleti orgonazene keretében
kitűnően felhasználhatók. Nehézségi fok dolgában a kiadvány - céljának
megfelelőerr - nem támaszt nagyon magas igényeket a játszóval szemben;
mindössze Böhm ..Vater unser im Himrnelreích" orgonakorálja nehezebb
'a többinél. főként a gazdag ékesítések folytán. A köletet Matthaei Karl
rendezte saitó alá, látta el előszóval és előadási útmutatásokkal.

A második kötet Bach J.- S.: ..Orgelchorale manualiter " címet visel
(Bárenreiter-Ausgabe 378. sz., megjelent 1934., terjedelme 116 oldal, ára
4.30 mérka). Ebben Bach 38 korál feldolgozását találjuk. melyek a leg-
külőnfélébb tipusokhoz tartoznak .. Van köztük :..Partíta" (korálvariációk
sorozata), énekkiséretre szánt korálletét (az egyes dallarnsorok között futa~

.mozó közjátékokkal ; ma már más az Ízlés), motivikus korálfeldolgozás
(akárcsak az' ..Orgelbüchlein" -ben), kis fugák (a koráldallamok motivu-
maiból alkotott. témák felett), fugaszerű részekkel kombinált, valamint
egyéb fajta korálfeldolgozésok. A tételek kiválogatását Keller Hermann
végezte. Minthogy a műfa] és a keletkezési idő tekintetében egymástól
sokszor egészen távoleső darabok közreadásáról van szó: legcélszerűbbnek
mutatkozott a korálszövegek kezdetének betűrendje szerint közölni a dara-
bokat. Minden feldolgozás előtt ott találjuk az illető korál dallamát egy-
szerű harmónikus letétben - ha megvolt : Bach saját harrnonizálásában,
ha nem: másokéban (Praetorius, Hasler stb.), valamint az ének teljes
szövegét is. A tételek kiválogatásának a szempontja a cím szerint az lett
volna, . hogy Bachnak _mindazon. korálfeldolgozásait közreadja, amelyek
pedál nélkül előadhatók; mindamellett azonban több darab okvetlenül
igényli a pedált. A tetelek nehézségi foka elég különbözö, és noha jórészt
csakmanuál-tételek, mégis a legtöbb esetben egyáltalán nem könnyűek.
Ezt· a kiadványt azoknak a figyelmébe ajánljuk, akik a technika és a
zenei, értelmezés tekintetében haladottabb fokon állanak, de esetleg nem
orgona, .csak harmónium van a kezük alatt.

A harmadik mű: ..Orgelvorspiele alter Meister in allen Tonarten"
(Barenreiter-Aueaabe 668. sz., megjelent 1936., terjedelme 52 oldal. ára
3.60. mt1rk~)._A_c.Í~ az. összes hangnemekben igér preludiumokat, azonban
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az egyházi hangnemek közül csak d-dórban és é-frigben találunk elő-
játékokat. A dur 'és moll hangnemek némelyikét csak olymódon - tudta
beállítani a sorozatba a kiadó, hogy eredetileg más hangnemben írt elő-
játékot transzponélt. Ez az eljárás nem feltétlenül hibáztatható, valamint
az sem, hogy a kiadó nagy mesterektől fennmaradt töredékeket kiegészített:"
Azonban az ellen már okvetlenül kifogást. kell emelnünk, hogy szamos'
darabot önkényesen megváltoztatott : elhagytá a végét, vagy az egészet·
egy nagyobb tételból szakította ki, vagy pedig eredetileg húros hangszerre
(csembalóra) szánt művet próbált meg orgonaszerűbbé tenni. Ezek alapján
ezt a gyűjteményt csak fenntartással ajánlhatern kántorainknak. A gyüj-
temény alapját egyébként kiváló szerzök (Bach J. S., Frescobaldi, Fischer
J. K. F., Handel, Walther J. G. stb.) 32 darabja alkotja. Nehézségi fok
tekintetében a három ismertetett rnű közül ez tartalmazza a legkönnyebben
hozzáférhető tételeket. .

* -
Az új szarvasi énekeskönyv.

A bányai egyházkerület egyik népes egyházközsége új magyar evangé-
likus énekeskönyvet adott ki. Az új szarvasi énekeskönyv megjelenésének
a tényét örömmel közöljük olvasóinkkal. -. . .

Az énekeskönyv gerincét a 850 énekre 'terjedő szövegrész és a 253
dallamot számláló hangjegyrész alkotja. Dr. Raffay Sándor püspök előszava,
a szerkesztő bevezetése, az istentiszteleti rend vázlata." továbbá az
énekekre vonatkozó különféle mutatók,nemkülönben·· imádságok teszik
teljessé a könyvet. '

Az énekszövegek közül mintegy 400 ének, a dunántúli, 161 pedig a
békéscsabai énekeskönyvból való; 156 ének a Vietörisz-féle Tranoseius-
forditásból,. a többi pedig Magócs Károly temetési, dr. Gaudy László
ifjúsági énekeskönyvéből, a magyar - "Halleluja''', illetve "Hozsanna''',
továbbá a tót "Funebral" és "Zpevnik" gyüjteményekből, valamint a ha-
zai és erdélyi református énekeskönyvekből származik. Míndernellett
néhány egészen új ének is látott benne napvilágot. A szarvasi hívek
énekkincsének sokrétűsége világosan kitűnik ebből a felsorolásból. A fel-
vett énekek aránylag nagy számát azzal indokoliák a szerkesztők, hogy
egyrészt igyekeztek az egyházi élet és a vallásos gyakorlat minden fon-
tosabb alkalmára . énekkel szolgálni, másrészt pedig arra hivatkoznak,
hogy Szarvasori egész éven át hétköznapokon is járnak templomba a
hívek, tehát bö ének-anyagra volt szükség.

A dallami rész forrásai a Kepí Gyula, Chován Zsigmond és Nagy
Lajos szerkesztette korálkönyvek, valamint a "Halleluja [", illetve "Ho-
zsanna '" című gyüjtemények, végül egyes református énekeskönyvek hang-
jegyei voltak. Néhány dallamot a felsorolt források egymástól eltérő alakban
közöltek : ezekre a szarvasi énekeskönyv külön figyelemmel van. Akad a
dallami részben is néhány melódia, amelyik ezúttal először jelent meg
nyomtatásban.

Az egység érdekében az volna kívánatos, ha idővel sikerülne egy
olyan magyar evangélikus énekeskönyvet szerkeszteni, amelyikben a közös
énekkincs mellett minden gyül ékezet megtalálné a maga külön énekhagyo-
mányát is. Az új szarvasi énekeskönyv legfőbb jelentősége éppen abban



168
I

van, hogy ennek a célnak az eléréséhez egy iépéssei közeiébb· juttatta
a szarvasiakat. •

Mídön az énekeskönyv szerkesztő-bízottságának, különösen pedig az
azt vezető Bartos Pál szarvasi igazgató-lelkésznek, valamint a dallamí
részt összeállító Borgulya Endre szarvasi kántortanítónak tiszteletreméltó
munkálata iránt elismeréssel adózunk : egyben kívánjuk, hogy az Úr
áldása legyen a nemes igyekezeten és sikerüljön az új szarvasi énekes-
könyv által Isten dicsőségét szolgálni. G.

*
Mit énekeljen a templomi énekkar?

Eddig megjelent hangiegymellékleteink közül a legközelebbi ünnepek
istentiszteletein a következők használhatók fel.

a) Virágvasárnapon :
1. Handel G. F.: "Sion lánya, jer örvendj". 3. E., k. (Bartalus).

1935. XI. .
2. (Korál) "Tündöklő hajnali csillag". 2. E., kn. (Praetoríus). 1937. IV.
b) Nagypénteken:
1. Kreutzer K.: "Áll a Golgota keresztje". 4. V., kn., 1935. Ill.:

ugyanaz 4. F., kn. (Gárdonyi). 1935. II.- .
2. Gumpelzhaimer Á.: "Jézus kínszenvedése ". 4. V., k., 1936. ll.
3. Franck-Lützel : "Jézus, kínszenvedésed ", 4. V., k., 1936. II.
4. Gumpelzhaimer Á.: "Oh, Uram, szánj meg engem". 3. V. (eset-

leg F., vagy N., ázonba~ Gy. nem), kn., 1937. V.
5. Schulek 1.: "Ártatlanság szent báránya". 3. E., kn., 1937. VI.
6. Míkus-Csák 1.: "Könyörgés". 4-6. V., kn., 1937. VII.-VIII.
7. Gárdonyi Z.: "Magyar graduál-ének ". 4. V., kn., 1937. XII.
8. Schulek 1.: "Felséges Isten, hozzád kiáltunk". 4. V., n., 1938. 1.-11.
c) Husvétkor:
1. Kapi-Králik J.: "Husvéti ének". 3. E., n., 1935. IV.
2. (Korál) "Ma Krisztus győzedelmes leti". 4, V., kn. (Bach J. S.),

1935. IV.
3. Franek J. W.: "Élet ura, Krisztusunk". 4. V., k. (Stein) és 3. E.,

k. (Palme), 1936. Ill.
4. Praetorius M.: "Krisztusunk feláldoztatott". 4. V., kn., 1937. Ill.
5. Calvisius S.: "Jézus Kriszlus, ki üdvünkre". 4. V., k., 1937. Ill.
6. Bodenschalz E. : "Feltámadt Krisztus e napon". 4. V., k., 1937. Ill.
7. Praetorius M.: "Dicsőség az Istennek". 3. V. (esetleg F., vagy

N., azonban Gy. nem), kn., 1937. IV.' .
8. Gumpelzhaírner Á.: "Oh, örvendj hál". 3. E., kn., 1937. VII.- VIlI.
9. Gárdonyi Z.: "Második magyar graduál-ének". 3. E., kn., 1938.

III.-IV. . G.

Nyomatott Garab József könyvnvomdéíéban. Cegléden


