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.Munkára fel!
"Atyámfiai. legyetek erősek az Úrban és

az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az
Isten minden fegyverét. hogy megállhassa-
tok az ördögnek minden ravaszságával
szemben." (Efez. 6.. 10-11.)

Munkára fell A pihenés ideje immár elmult I "Az én Atyám
mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom l" - mondja Jézus,
örök példaképünk és tanitómesterünk l .Az Ü nyomdokain haladva.
vegyük fel magunkra az O erejét és vegyük kezünkbe az Isten
minden fegyverét' .

Miben áll az Ö ereje. az- isteni erő? "Az én erőm erőtelenség
által végeztetik ell" Minél erőtelenebb. minél alázatosabb leszek,
annál inkább megbizonyosodhatorn arról. hogy benne vagyok az Ö
erejében és az O ereje is bennem lakozik I Mí az Istennek a fegy-
vere? Kétélű kard. amely jobbra és balra is vÉ!gI Az Ige" Hadd
vegyem kezembe az Istennek Igéjét' "Az én Igémet adom a te
szádba l" Ha minden cselekedetemet és minden gondolatomat az Ö
Igéje irányítja. akkor nincs mit félnem' Nem félek és meg nem ros-
kadok a felelősségek nagy sújya alatt. amelyek most az iskolai év
kezdetén reám nehezednek. ,O velem van, '"A te vessződ és "botod.
azok vigasztalnak engem l" üröm és fájdalom mind benne szente-
sül meg; vigasztal. ha csüggedek, bátorít, ha meglankadok , Köszö-
nöm néked, Istenem, hogy engem így áldasz meg'.

Nagy szükségern van rnost az elindulásnál a Te erődre és a
Te fegyvereidre 1 A Te jó vitézed 'akarok lenni' Kérlek, ne legyen
ez csak fogadkozás. hanem életerő. rnindennapi kenyér és imádság'
Segíts vitézkednem. segíts tusakodnom l " ... hogy megismerjenek
Téged. az egyedül igaz Istent és akit elküldtél. a Jézus Krísztust".

Segits önmagamért is, hogy megállhassak az ördögnek minden
ravaszs igával szemben, " ... mert ímé a Sátán kikért, hogy megros-
táljon. minl a búzát". Számolnom kell vele' Csak a Te erőd tud
erőt adni nekem, hogy ez a küzdelem győzelmet eredményezzen' ...
A Te győzelm ed et , .

Munkára fel' Isten nevében l F. J.
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A jövő tanítója.
Ifjak, leányok kis serege indul ezekben a napokban egy új

iskolafaj padjai felé, az új tanítóképző líceumbar Eletük tavaszán
állva, talán némi meghatottsággal indulnak útnak s vizsgálódva kutat-
ják, milyen lesz az új iskolafaj, annak egész berendezkedése. Talán
megérzik. hogy bár e pillanat csak röpke ezüst fodor életük taván,
a népoktatásügy történetében pedig csak egy-egy villanás, ami nem
vet hullámgyűrűt, hanern szinte mozdulatlanságot játszva simul bele
az örökkévalóság sima tükrébe, mégis: történelmi pillanat, mert új
korszak küszöbét jelenti. Nemzeti életünk nagyjelentőségű mozzanata
az, amikor a tanítóképzés új rendje terén megkezdődik az elökészitó
tevékenység, Ma még csak részletmunka, de a részletcélok is szol-
gálják a távolabbi nagy egyetemes célkitűzést: új tanítónemzedéket
adni a népoktatásügynek. alaposabb képzettségűt, hivatásszerető,
lelkes, új csapatot, amelynek minden tagja ezt a fogalmat valósítja
meg magában a legnemesebb értelemben: a jövő tanítója.

Aki csak valami közősséget érez nemzeti művelődésünk ügyé-
vel, ha nem is hivatásos nevelő-oktató, figyelemre méllatja a tanító-
képzés új rendjét s bizonyára foglalkoztatja az a kérdés, milyen
lesz annak évek mulva az életbe kilépő első képviselete, az új tanító-
nemzedék : a jövő tanítója. Milyen lesz a főiskolát végzett tanító-
nemzedék ? .

Milyennek kell lennie,' hogya feléje irányuló nagy várako-
zás reménysége beteljesedjék s a .munkája nyomán várt fejlődés
valóra váljon ?

Az új, főiskolai végzettségű tanító egyénisége nem mutathat
elhajlást a ma tanítójának eszményi megtestesülésétöl. Ami ma a
tanító hivatásával szemben támasztott kivánság, ami tanítói lelkületet
illető követelrnény, az nem változhatik meg gyökeresen esztendők
múlásával sem. Legfeljebb tökéletesedést és elmélyülést mutathat.
A jövő tanítója magasabb képzettsége ellenére sem távolodhatik el
működési területének egyszerű körülményeitől. attól a talán kicsi,
de mégis az ő munkaterületét alkotó gyermeki· világtól, amelyben
tőle vár e kicsinyek serege minden kezdeményezést, szepet és jót,
őérte lelkesül, benne lát útmutató példaképet, fölfelé emelő erő-
tényezőt. _

Ki ma is ló tanító? Az egyszerű népnevelőnél külsőre sokkal
előkelőbb embert ábrázoló egyéniség, a jómegjelenésű úriember
képviselője, a világfi? Nem! Vagy a sokoldalú egyén, aki kömye-
zete minden munkaterületén .küzd, fárad és verejtékezik s éppen·
.ezért iskolájában talán nem is' a legnagyobb, a teljes erökifeitéssel ?
Vagy a teljesen csak iskolájának élő, a hivatását szorosan vett
nevelő-oktatói munkájára korlátozó lelkületű tanító, aki művészeti
magaslatra emeli pedagógiai szaktudását? Vagy a szerény, csendes
munkás, akinek kifelé nincsenek nagy sikerei, de lelke igazi peda-
gógus-lélek, telítve melegséggel, gyermeki gyengédséggel és vonások-
kal, amivel úgy egybe tudja olvasztani övéinek seregét, hogy szinte
elmerülnek a közös munka örömében, játszva haladnak a nevelő-



oktató nyomában s egész életre kiható építő hatást; példaképet nyer-
nek tőle?

Mindebböl kell valaminek lennie a jó tanító mai értelem,
ben vett eszrnényében, de még ennél többnek kell lennie a jövő
tanítójában.

Ha a jövő' tanítójának már nem kell munkaerejének nagy részét
anyagi sérelmeinek orvoslásáért vivott küzdelmekben kimerítenie,
eltűnik a nyilvánosság elől az egyesületi tanítói megmozdulások ma
még általános kisérő eleme, ami az egyesületi megnyilatkozás lég-
körét oly sokszor feszültté s idegenek részére ellenszenvessé teszi.
Nemzeti, művelödési, társadalmi érdek és kívánság, hogy elérve a
mélló helyet állásunk megbecsültetéseben. megszűnjőn az a helyzet,
amikor erőnket a sokféle anyagi kérdés megoldásáért, a tanítói munka
értékelésében még mindig fennálló sok különbség eltüntetéseért
vívott küzdelem köti le. Így marad szabadon a tanítóság minden
ereje nemes hivatása szolgálatára s őrhelyén előtte álló feladatainak
maradéktalan, teljes megoldására.

Így válhatik a jövő tanítója a művelt embert nemcsak külső
körülményeiben s nemcsak látszajra megközelítő, de erőteljesen
képviselő, öntudatos egyéniséggé .. Igy nem kell külső megjelenésé-
ben túlozni magát s világfit játszania, hogy észrevegyék s egyenlő-
nek tartsák a társadalom más művelt egyéneível. Igy nyer nyugodt,
biztos fellépést kőrnyezetének minden társadalmi megnyilvánulásában.
amidőn nem kell félrehúzódva várnia, rníg rákerül a sor közös társa-
dalini megmozdulásokban, feladatok megoldásában.

A jövő tanítója nem forgácsolhalja szél erejét, mint ma oly sok
tanító, kinek néhol akkora tömeggel nehezedik vállára a rnunka,
hogy meghaladja egy ember erejét s ez egyenesen hivatása betöl-
tésének kárára van. A jövő tanítója szorosan vett nevelő-oktatói
munkájában a tudománvos felkészültséget állandóan keresi, tökéle-
tesíti. Ismeri a helyes eszközöket falukutató munkájában. Oklevele
megszerzése után sem szakad el az elméleti tudományos vizsgálódás
területétől. a nevelés titkainak, örök' értékeinek megismerésélől s
általában a neveléstudomány szolgélatétól. Maradhat emellett a
gyakorlati életben' js ügyeskedő, többoldalú ember. A jövő tanítójá-
nak anélkül, hogy egyoldalúvá kellene válnia, szorosan. veti nevelő-
oktatói hivatása rovására nem szabad erején felüli megbízatásokat,
tisztségeket. feladatokat vállalnia. Kell. hogy maga a nevelés-oktatás
olyan egyház- és nemzetépítő feladatot jelentsen számára, ami eléje
helyezendő más Ieladatkörök szolgálatának. Nevelőnek kell lennie
a szó legnemesebb s fokozott értelmében, aki a gondjaira bízott
ifjúságat bölcseséggel, ezeretettel oktalva egyháza és hazája iránti
szeretetben, istenfélelemben neveli s feddhetetlen, tiszta jellemű éle-
tének például adásával kicsinyeket és nagyokat egyaránt Istenhez
vezetni segíti.

Megnövekedő .képzettségi fokok felemelik a jövő tanítóját s neki
magasabbról messzebb kell látnia, de szélesebb látókörben is egy
marad acél: kövelni elődeinek helyes ösvényét s a legnagyobb
tanító: Krisztus nyomdokait,
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A vallásoktatás a világnézetek
ütközőpontjában.

Irta : .Krug Lajos.

A világháború után a kimerült emberiség a művelődés értékeit
akarta átmenteni, új gazdasági, politikai és erkölcsi alapokon nyugvó
új világot akart teremteni és ebben az átalakító, teremtő munkában
természetesen az iskolának is szánt fontos szerepet. A "vértelen
forradalom", az "őszi rózsás" parancsuralom mámora után, amikor
a honvédelmi miniszter "már nem akart katonát látni", a "Tanács-
köztársaság" korrnánya kijelentette, hogy az egyházat az államtól
elválasztja. Megdöbbenéssel fogadtuk eleinte a szárnyra kelt hírt,
de hamarosan meg is nyugodtunk. mert úgy 'gondoltuk, hogy nekünk,
protestánsoknak. nincs okunk tartani attól, hogy a vörös kormánynak
ez ci lépése egyházunkat károsíthatná. Úgy okoskcdtunk : ha nincs
államvallés. akkor elnyomott vallés sincsen. Ha egyik vallásnak
sincs vezető szerepe, akkor a mi egyházunk helyzete sem lehet
alárendelt. Ra az államhatalom minden felekezetnek egyenlő mér-
tékkel osztja a szabadságo'! és jogait, akkor egyházunk további fej-
lődésének mi 'sem' állhat útjában. Az egyházi javak elkülönítése
nekünk nem okozhat gondokat, hiszen nincsen, amit elvehetnének
tőlünk. Mi csak nyerhetnénk, mert a nekünk járó részesedésből
megkapnők mindazokat az eszközöket, melyekkel mindazt pótol-
hatnánk, amivel héztartásunkban elmaradtunk. Igy okoskodtunk:
nekünk csak még bensőbb, még kiépítettebb. még tökéletesebb lelki
életre kell törekednünk; és követnünk kell Luther tanítását megingat-
hatatlan kitartással és akarattal, s akkor egyházunk. pillérei diadal-
masan dacolnak majd bárhonnan jövő viharral is. Eoítö munkások-
ban szünetet ne tartsunk, mert a megállás visszaesést jelent. Az
elvesztett területeket vissza kell hódítanunk, a megingott hitet alá kell
tárnasztanunk. a kételkedökbe bizalmat ojlanunk és fel is kell magun-
kat vérteznünk a hitvallók semmitől vissza nem reltenő bátorságával.

A modern gondolkodók hamis következtetéseikkel csak a gyenge
lelkűeket téveszthetik meg. Ezeknek be kell bizonvítanunk, hogy
hiszékenységüknek estek áldozatul és nem igaz, hogyavilágégésérl
csak az egyházat terheli a felelősség, hogy csődöt mondott az egyház
és nem tudta betölteni a hivatását.

A hibát magunkban kell keresnünk. Nem voltunk azok, amiknek
vallotluk magunkat. Egyre azt hajtogatluk sűrű.rnelldőngetéssel, hogy
keresztyének vagyunk és nem voltunk mások, mint vérszomjas pogá-
nyok. Templomba jártunk, hogy ott lássanak bennünket, de nem
a szívünk vonzott oda. Rajtunk minden csak, álarc és f látszat volt.
Emberszerete!ről beszéltünk' és tele voltunk kapzsisággal, nyereség-
vággyal, gyűlölettel és felebarátunkat, ha önös terveinknek útját
állotta, legszívesebben a vízbe Ioitottuk volna. A vám határon túl
élő, vagy máshitű embertársunkat lenéztük, nem voltunk hajlandók
velünk egyértékűnek tekinteni. Mérléktelen önteltség, szinte önimádás
homályosította ellátóképességünket és emberségesen sehogysem
tudtunk gondolkodni, vagy érezni. Ha úgy tudtunk volna szereíni,



érezni es cselekedni. mint ahogyan azt az Üdvözítő példaadésából
tanulhattuk volna, akkor az a gyilkos és következményeit még most.
is sinylö rettenetes vérzivatar nem zúgott volna el "feleltünk. Nem az.
egyházat, hanem egyedül minket terhel minden felelősség azért..
ami azt a rémes világszerencsétlenséget felidézte, de ezt nem akartuk
bevallani és mivel a legjobb védelem mindig a támadás, azért rohamra.
Iuituk a harci tárogatót és könnyűszerrel bedűltünk azoknak, akik
teletorokkal egyre' azt ordítotték : "EI az egyházzal, a vallással, mert
az nem' tud nevelőleg hatni' A dogma Ioitó ölelésétől az erkölcsöt
meg kell szabadítani, rnert erőteljesen és tisztán csak akkor tud
fejlődni. Az emberiségnek vallástalan, istentagadó erkölcstelenségre
van szüksége. Az Isten hitével összekötött erkölcs az embert elíde-
geníti a valóságtól, a Iölditöl. az égen innen fekvőtől és csak e
világon túli célokat követ. Nitzschére hallgassatok, hirdették az új
világújítók, az ő tanítása az igazi. Maradjatok hívei a földnek és ne:
higyjetek azoknak, akik földöntúli boldogságról mesélnek nektek.
Nem kell vallás, mert az a léleknek függellenségét befolyásolja és
az ember önelhatározását gyengíti. Emberre idegen akaratot kény-
szeríteni nem szabad. Jó csak az, ami magától. a szív rnélységéből
fakad és nem az, amit csak mások kedvéért cselekszünk. Az egyé-
niség lényege az önrendelkezés, saját magának tisztelete. Ha erkölcsi
cselekedeteink nem ezen szabad önrendelkezésből származnak, akkor
személytelen ek, tehát erkölcstelenek. Mindenki önmaga adja meg
magának azt, ami íö és rossz, mindenkinek tehát önmagának kell
saját erényeit is megtalálnia, felfedeznie. Az erkölcsi életnek minden
megjutalmazása és dicsérete erkölcstelen. A jót önmagáért kell
nyujtani és nem szabad azt kőzönséges bérmunkává lefokozni és
mivel a keresztyén vallás ezt hangsúlyozottan cselekszi, azért van
vele szemben főlényben a vallástalan erkölcs."

Arról azonban megfeledkeznek ezek az új igehirdetők. hogy
a vallástalan erkölcs alapelveiben voltaképpen a kereszlyénségre
támaszkodók, mert a valóságban nincsenek is önálló és jellegzetes
követelményei. Nagyjában tehát a vallástalan erkölcstan egyezik a
keresztyénség felfogásával. Oswald például azt mondja : "Az .?\ leg-
jobb ember, aki maga körül a legtöbb boldogságot teremti. Osszes
erkölcsi eszményeink egyidejűleg szükséges társadalmi ideálok is.
Az erkölcs semmi más, mint magaviseletünk miként je embertársainkkal
szemben."

Ez nemde semmi más, mint csak körülírása a keresztyén
parancsolatnak : a szeretetnek. És mit bizonyít ez? Semmi mást,
mint azt, hogya vallástalan erkölcs képviselői anélkül. hogy sej-
tenék, akaratlanul is az evangelium forrásaiból merítenek ..

Nipporiben és Indiában a vallástalan iskolaoktatásnak követ-
kezményei az erkölcsöknek rohamos sűllyedésében jelentkeztek
és ott éppen azért sürgetik a vallásoktatásnak újból való bevezetését.
A sajtó egyre hangosabban követeli: "Vissza a régi és új istenek-
hez [" Franciaországban a parlamentben, az inkább kommunista,
mint szociális színezetű képviselő, Allord, a tények nyomása .alatt .
kénytelen kijelenteni: ..Isten nélkül nincs erkölcs, erre pedig szükség
van. A redikálisok vallástalan iskolaprogramja csődöt mondott, mert
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teljes képzést nyújt ugyan az ifjúságnak, de durva vadembereket
nevel belőle."

Azt is állítják : "A túlzott vallásosság és az igazi munkakedv
olyan ellentétes pólusok, rnelyek sohasem érinlkezhetnek."

Munkaiszonyban szenvedő, lusta vallásosság ellen éppen mi
tiltakozunk a legélénkebben, valamint azon állítás ellen is, hogy
a földöntúli javak keresése képtelenne teszi az embereket földi
feladataik teljesítésére. Igazság az, hogy éppen a' vallás nemesíti
meg e földön végzett munkánkat. Isten szeretete nem kényszerít a
világból való tétlen menekülésre, hanem inkább az abban való
készséggel és örömmel teljesített munka végzésére. Az Istennel való
közősségből fakad a mindeneket legyőzö erkölcsi erő. Ezzel szemben
az a tétel: ami természetes az erkölcsös is, vagy a kultúrcselekedet
ElZ igazi erkölcsi cselekedet - nem érvényesülhet. Mivel a vallés-
nélküli erkölcs természet és műveltség közt különbséget tenni nem

o tud, azért a természet és műveltség világát jelenti ki legfőbb értéknek
és akaratlanul is természet- és emberimádásra kényszeríti híveit.

Ne felejtsd: "Bár:mit szerelsz, uraddá lesz, -ha nem vagy elég
erős ahhoz, hogy erősebb légy annál, amit szeretsz." Miként érvé-
nyesüljön az az Isten nélkül való, tertalomnélküli ember és hogyan
bizlositsa saját világával szemben szellemének függetlenségét, ha
azt a világot mindennél jobban szereti és mindennél többre becsüli?

Az a mai műveltség fejlődésének átka, minél inkább lesz kül-
sőleg az ember ura a világnak, annál biztosabban válik annak rab-
szolgájává belsőleg.>

o Világfeletti szabadság nélkül nem létezik igazi emberiség. Mit
ér az, ha .. az egész világot elnyerjük, lelkiekben pedig megkaro-
sodunk? Onmagát veszti el az, aki a világnak és az embereknek
szolgájává alacsonyodik. A világtól való belső függetlenségét és
szabadságát csak az nyerheti el és csak az biztosíthatja, aki e föld-
golyóbishoz ragaszkodo vonzalmán kívül egy magasabb szeretet
felett is rendelkezik. Az igazi evangélikus keresztyén a földtől és
önmagától való függetlenségél csak akkor szerezheti meg, ha teljes
és fölényes odaadással ragaszkodik Istenéhez. Aki ezzel az Isten-
nel személyes érintkezésben van, az a világgal szemben megtalálja
benne a túlsúlyt is és Isten által oly gazdaggá lesz, hogya magáét
már nem kell keresnie és önzetlenül keresheti azt, ami a másé.

Ez vezet a felekezeti szeretethez. A világontúli és felette álló
Istennel való közösség tehát szabaddá teszi a pályát az igazán
erkölcsi élet felé.

Minden embernek meg kell hajolnia testi természetének törvé-
nyei előtt, -ha nem teszi. önmagát pusztítja eJ. Aki mérget vesz be,
attól hal meg. Hasonlóképpen vannak az ember szellemének is tör-
vényei, amik ellen öntomlás nélkül véteni nem szabad. Az embert
tehát mindenkor természetének testi és lelki törvényei - miket nem

.ő adott magának - irányítják és uralják. Nincs az ember szabad-
ságának más lehetősége, mint az, .hogy csak azt akarhatja, amit
kell és enmagától o csak azt teheti, amire adottságai vannak. Ha
idegen törvény előtt kell bensőleg meghajolnunk, akkor szolgaságra
ítélteknek érezzük magunkat. De idegen akarat alá haitiuk-e magun-
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kat bensőleg akkor, haa Kriizlusban kinyilatkoztatott Isten előtt
hajolunk meg? Bizonyára nem. Mert ha Krisztussal találkozunk,
ahhor nem ideaennel, hanem magunkkal és szeméjy ezerini is jobb
emberrel lalálkozunk.

Tertullián évszázadok tapasztalatait e mondatba foglalja össze:
..Az ember lelke már természeténél fogva is keresztyén." Krisztus-
hoz hasonlóan vagyunk teremtve. Olyanoknak kellene nekünk is
lennünk, amilyen Ő I Azért ösztönöz az- ami legjobb bennünk -
.arra, hogy teljes odaadással és engedelmességgel átengedjük magun-
kat, az Üdvözítőnek. Aki tehát Krisztust vallja belső élele tőrvényé-.
'.nek az nem idegen akarat, hanem a maga szellemének tÖrvénye
,előtt hajol meg. Azért szabaddá csak az lesz, aki a Krisztusban
,kinyilatkoztalott ls/en alá rendeli magát. Aki ezt a felszabadító füg-
,gést Istent,ől meg veli, az a világ szolgasága ellen nem tudoédehezní.

Szállóigévé lelt az a mondás is, hogyakeresztyénség a bér-
,gondolat :szol,gcílatában áll, meli: a cselekvés ~rkőlcsi tisztascígcít
veszélyezteti. .

Vegyük csak kissé közelebbröl szemügyre ezt az állítást. A ke-
reszlyénség azt hirdeti, hogy megelégülnek az igazságot szomjúho-
zók és hogy boldogok, akiknek szivük tiszta, mert ök az Istent meg-
látják. A boldogság tehát abban van, ami erkölcsi viaskodásunk
célja, az igazságban, az Isten és emberek kőzt létesülő ezeretet-
,közösségben. Itt tehát adva van az, amit a vallástalan erkölcsnek
oly fájdalmasan nélkülöznie kell: a kezesség és biztosíték arra vo-
natkozólag, hogy az erkölcsi célt elérjük. Az Istennel való közösség
biztosítja tehát erkölcsi egyéniségünk sérthetellenségét és megó v
bűntő] és haláltól. ,

. Igy fest a keresztyén bérgondolat! Es ebből a tiszta erkölcsi
bérgondoletból nyerjük a legnagyobb erkölcsi erőt és győzelmi bizal-

. .met. Bánatunkban ez acélozza meg kitartésunkat, ez óv meg a kis-
hitűségtől, az erkölcsi ájultságtól és tehetetlenségtől; ez kelti fel
bennünk a bátorságot és elszántságot is, hogya szerétet szelgála-
tában mindent feláldozzunk és inkább halálra szánjuk magunkat,
de igazságtalanságot nem kövelünk el. Ez a hit megtöri a vad szen-
vedélveket és bensőleg felszabadítja azokat. akik a bűn és szégyen
ingoványában vergődnek. Aki ezt a hitet komolyan vallja, az győ-
zedelmeskedik bűnön és halálon. .,

A keresztyénség egyeseket és népeket újít meg. És miből élnek
CI népek '9 Csakis tagjainak tiszteségából, szeplőtlenségéből és áldo-
zetkészségéből. Fejtalanság és erkölcstelenség testi erejüktől fosztja
meg és bensőleg is szélrobbantja a népeket. Erkölcstelen nép -
elveszett nép. Azért függ minden az erkölcsi források tisztaságától.
Azért is vetődik fel önkéntelenül a kérdés: meglehet-e az iskola
vallásoktatás nélkül és pótolhatja-e a vallást a vallástalan, a világi
'erkölcstan? Bizonyára nem l Csak aki gyermekeinek. népének rom-
lását akarja, az kívánhatja a vallásoktatás kizárását iskoláinkból és
aki nem akarja tudomásul venni, hogy a vallástalan erkölcs erköl-
esileg meddő marad. '

Ha azt akarjuk, hogy minden jóra forduljon, akkor nekünk is
más emberekke kell változnunk. Mind gondolatbeli. mind érzelmi
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világunkat alapos újjáépítésnek kell alávetnünk. Ha nem ébredünk
gyarlóságunk tudatára és azt hisszük, eleget teszünk, ha a hittételeket
értelem, gondolkodás és belső meggyőződés nélkül egyszerűen le-
daráljuk. akkor ránk is illik Carlyle-nek, a nagy hisztórikusnak és
emberismerőnek találo mezjegyz ése : "Kapard meg kissé a mosz ko-
vitát és előtűnik a tatér." Nem tudódnék ki hamarosan, hogy mí.
sem keresztyének, hanem csak szánalmas hitbeli tatárok vagyunk"
ha a ránk kendőzött hitréteget kissé lekaparnák rólunk? Nem döb-
bennénk meg annak tudatára, hogy igaz keresztyének, meggyőző-
déses protestánsok nem vagyunk, hogy minden csak máz és kül-
szín ? Nem kellene bevallanunk, hogy egész életünk csak alakos-
kodás, Őszintének mondot! emberszeretetünk csak hazugság és igazi
örömünk csak a kárörömben jut kifejezésre?

Mi köze van tehát a vallásnak, a hitnek a vilázkatasztrófához,
ha a vallás tanait sohasem követtük becsületesen, azokat sohasem
alkalmaztuk igaz jelentőségük szerint, vagy azokat megérteni sehogy-
sem tudtuk és igaz emberek sohasern voltunk?

Mi tehát ebből a tanulság? Az, hogy csak mélyen gyökerező
, hit és szívekbe ágyazott igazi vallásosság alakíthatja át az embereket
önzetlen, gyűlöletmentes, állati gerjedelmek és irígység nélküli
emberekké és csak ez óvhat meg bennünket egy újabb és még ször-
nyűbb háború veszedelmétől. Eppen ezért van szükség, most talán
még jobban, mint barmikor máskor a mélyreható, szíveket hódító.
kutató. alapos oktatásra iskoláinkban.

. Akik a vallásoktatást az iskolából ki akarják zárni (és vannak
ilyen idegenből átcsempészett vér- és fajelméletet és pogányságot
hirdető kótyagos elmék nálunk is feles számmal), azok egyre azt
darálják: az iskola csak a tudománynak és .igazságnak állhat szol-
gálatában és célja csak az lehet, hogy az embereket megtanítsa
szépen és kellemesen élni. Az iskola, úgy mondják, - csarnoka' az
élet templomának, azért legyen gyakorlati és kerüljön mindent, ami
bizonytalan, határozatlan, ismeretlen. Csak azt tanítsa, ami kézzel
fogható, ami pozitív és ne foglalkozzék azzal, amit a homályosság
misztériuma takar; mivel pedig a vallas éppen ennek áldoz főképpen,
azért nincs helye a vallástanításnak az iskolában. Azzal is érvelnek
a faj- és vérmithosz apostolai, hogy a vallásoktatás türelmetlenséget.
gyűlöletet terjeszt és okot szolzáltat máshitűek elleni izgatásra, de
abban nem látnak -következetlenséget, hogy hontalanná tesznek olyan
em bertársakat. akiknek csak az a bűnük, hogy ragaszkodnak ősi
hitükhöz. Hát igen, ·gyűlöletet terjesztő, pogrom ot tenyésztő vallás-
oktatásnak helye az iskolában nincsen. A vallásoktatás javító eszköz
legyen, mely nem tűr korlátokat és nem követ önös célokat.

Az emberiségnek jóvolta az összes rendelkezésre álló erők és
erkölcsi erők kihasználásétól függ. Erkölcsi erőket azonban csak
erkölcsi nevelés fejleszthet. Az iskola tehát fenséges hívatását csak
akkor tölti be, ha tényleg az erkölcsi nevelésnek szervévé válik.
De ahhoz, hogy azzá legyen - mondják a vallásoktatást ellenző
táborban - nem kell vallás, mikor lépten-nyomon másképpen is
nyílik alkalom, hogy a gyermek kedélyére hathassunk. Az ótestá-
mentorni, például a testvérgyilkos Kain, az atyját megtévesztő Jákób,
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.az atyja ellen támadó Absolon és más ehhez hasonló épületes
förténetek helyett vegye az iskola példáit a mindetmapi életből.
Nemes emberek életéről beszéljünk és vegyük az, anyaget az állat-
világból is. Milyen megható például a kisdedeit a biztos tűzhalálból
.kimentő gólyaanya esete stb.

Hát ezt amúgy is cselekszi az iskola. Nem tudom azonban
;megérteni, miért ne legyen jó az, ha a tökéletességnek eszményképét
állít juk a gyermek szeme elé? Volt már valamikor ember, akit vele
·egy rangsorba helyezhetnénk. aki őt megközelítené, hozzá hasonló
lelt volna? Nem a szeretetnek mindenhatósága nyilatkozik meg a
Megváltóban ? Volt-e valamikor is ember, aki' embertársait jobban
-szerette, azoknak őszintébben megbocsátani és ezen isteni tulajdon-
.ságainál fogva a világbékét odaadóbban szolgálta volna, mint a
kimerithetetlen szeretetnek ez az örökké sugárzó Napja?

A vallásoktatás ellenzői azt is mondiák. hogy annak azért
sincs helye az iskolában, mert csak- szurogátum, nem számol a kor-
-szellemmel, kísérleties homályba burkolózik, be nem bizonyítható
tanokat tanít, melyek a tudománnyal éles ellentétben állanak.

Tegyük fel, hogy egyes dolgokat nem lehet bebizonyítani, de
lkinek vannak például csalhatatlan bizonyítékai arra nézve, hogy a
darvinizmus, a fejlődéstan nem egyéb merő hipotézisnél ? Miért
kellene tehát azért, ami nem általános igazság, amit bizonyítani
nem lehet, feláldozni azt, ami kincse szivünknek és lelki életünknek
-egyúlta] teljessége is?

. Nem, addíg, még póteszközül jobbat nem ajánlhatunk, rendü-
'letIenül ragaszkodunk vallásosságunkhoz és azt drága örökségként
-utódainkre hagyjuk! I

A szeretetnélkülí, egyoldalú, önző gazdasági alapon nyugvó
tirányzat követőinek talán kisebb-nagyobb előnyöket nyújthat, de
-hogy ez örök időkre a világbékét is biztosítaná, azt állítani igen, de
bizonyítani nem lehet. Akik ezt állitják, azok a valósággal nincsenek
kapcsolatban. Az önösnek gondolt tömegakarat megöli az erőt és a

fgyűlölt kommunizmushoz vezet. Ennek elriasztó véres példáit bősé-
gesen szolgálja az orosz és spanyol ernberirto szovjetrendszer.
'lszonvodva látjuk, miként áldozza fel hekatombáit a drága ember-
-életeknek és mikénl mérgezi meg a világ légkörét erkölcstelen miaz-
mákkal és miként pusztítja el nevetve azt, amit már csak sírva
lehet újra felépíteni. Ez -a rendszer a szen vedések kiapadhatatlan
forrásává lesz, teljes erkölcsi züllést és az emberiség pusztulását
idézi elő.
. Az iskola célkitűzése nem lehet tehát csak egyoldalú, tudo-
mányos képzés. Neml Feladata sokkal magasztosabb, mert a gyer-
mekek kedélyét kell káros hatások ellen óvnia. Szervezetében pedig
határozott erkölcsi alapelveknek kell érvényesülniök, mert csak akkor
lehet a gyermeklelkeket az igazi emberszeretet és emberiség köve-
telményeinek megfelelőerr nevelni és megnemesíteni. Nem magasen
'keringő saskeselyűket, rnelyek vérszomjas ingerüktől hajtva csapnak
Je éldozataikre, hanem nemesen érző, erkölcsi lényeket akarunk
m evelni. Az iskola szabad, önérzetes, nem alázatos. hanem olyan
.emberekel neveljen. akik nem fogadnak el semmiféle rájuk erőszakolt
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'aligezaágot, tévtanoknak meg nem hódolnak és mindjárt az első
támadásra meg nem ijednek. Olyan emberek kellenek. akik eszűket
ki tudják használni és olyan nemzedéket igyekezünk felnevelni,
melynek lelki világa nemcsak a mult legendáivalteiik még. hanem
a jelenkor vívmányai és tényei iránt is bír érzékkel és a tudomány
igazságait elismeri és befogadja. A munka tudománya, az emberi
szolidaritás nagy gondolata, olyan erkölcsiség, mely az önrendel-
kezés jogán és a népek nemzetközi egységén alapszik, az legyen
az új rend, tneluhez az ifjúság nevelésének igazodnia kell. Csak
akkor jő el az igért szebb élet boldog országa, ha a gazdasági és
politikai felfordulást a lelkek forradalma is nyomon követi.

Kultúrszocializmusra. egységes és egyenletesen elosztott nép-
műveltségre van szükség, hogy a műveltség, az erkölcs, a jólét és
tudomány közkincsé váljorr minden polgár számára és nemcsak a:
gazdagoknak és születésüknél fogva egyeseknek magántulajdona
lehessen.

Nem csak anyagi előnyöket hajhászó, hanem olyan embereket
kell az iskolának nevelnie, akiknek az élet erkölcsi és szépérzéki
megnyilatkozásai iránt is van érzékük. A földi boldogságnak alap-
feltétele a sokszorosan kifejlesztett széoérzee, hívö szio és aggkor-
ban is megőrzött gyermeki kedély.

Mindezt kell kisdedeinknek útravalóul adnunk, ha azt akarjuk,
hogy egykor boldogok legyenek. Ezt pedig csak alap os, valláser-
kölcsi, izgatásoknak talajul nem szolgáló vallásoktatással érhetjük
el; már .azért sem számüzhetiük azt iskoláínkból. .

Érzelmileg minden tanító közel áll a társadalmi világfelfogáshoz
és meggyőződése, hogy az emberiséget lázas állapotától csak a:
valóban eszményien felfogott, tiszta szociálizmus szabadíthatja meg.
Csak a vallásoktatás kérdése az az Achilles sarka, melyen e fel-
fogása megsebezhető. mert nem képzelhető olyan tanító, aki a leg-
első, a legeszményibb, legtökéletesebb szociálistánál különbet állít- ~
hatna. oda példaként, minl azt, aki a szeretet kornmunizmusáért a
legkínosabb halált szenvedte el a keresztfán. Miért rie állítsa tehát
az iskola a Megváltót eszmény ként a gyermekek elé és miért zárjuk
ki a vallásoktatást az iskolából, mikor már természeténel fogva csak

, ez lehet főtárgya oktatásunknak ?
Es a lelkészen kívül ki tanítsa ? Természetes, hogy csak a,

tanító, aki egész napon át a gyermekekkel foglalkozik és azok lelki
világát legjobban ismeri és éppen azért lelkileg is legközelebb áll
hozzájuk és akinek minden tantárgy bőségesen nyujt alkalmat ahhoz •.
hogy tanítványaiban a vallásos érzületet felkeltse és mélyítse. El
lehet-e például képzelni azt, hogy a tanító akkor, amikor a hangyá-
ról, méhecskéröl, a költöző madarakról stb. beszél, ré ne mutasson
a Teremtő gondviselő bölcseségére, rnely már ezen jelentéktelen
teremtményeinek munkaösztönében, rendszeretetében, helyi érzékében,
tájékozó képességében megnyilatkozik? Es nem nyujt-e az alvó és
ébredő természet, acsillagos ég ezernyi csodáival mlnduntalan al-
kalmat, hogy ezen tüneményeken lsten jelenlevőségét, mindenható-
ságát szemleltesse és érzékeltesse? Magasztos hivatásának magát
teljesen átengedő tanító kezében minden tárgy a vallásoktatás szerit
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eszközévé válik. A vallásoktatás tanításunk alapköve; ezt az iskola
épületéből kimozdítani ném szabad, mert ha ezt cselekednénk bűnös,
könnyelmű kézzel. akkor összedőlne maga az épület is. Nem akarok
tulságosan kiterjeszkedni azokra az áldatlan állapotokra. melyek
Europa északkeleti és délnyugati részét a borzalmak szinhelyévé

. változtették. ahol az emberek millióit valóságos állati sorba kény-
szerítik, a templomokból. ha azokat fel nem gyujtják, korcsmákat,
vagy istállókat csinálnak, Krisztus követőit halálra üldözik és gyúnyt
űznek mindenből, ami szent és isteni, de azzal sem foglalkozom,
ami közvetlen szomszédságunkban történik, ahol nem kegyetlenked-
nek, nem gyilkol nak, de a vallásoktatást az iskolában nem tűrik
azért, mert a vallást magánügynek tekintik, de szívem mélyéből
fakadó meggyőződéssel vallom, hogy nagyobb csapást nem tudnék
elképzelni, mint azt, ha a vallásoktatást a mi iskoláinkból is szám-
űznék és nálunk is uralomra jutna az a mozgalom, mely a vallást
egyszerű magánüggyé süllyesztené. Ahol a vallást magánügynek
minősítik, ott azt mondják : magánügynek szolgálata nem lehet az
iskola feladata, gondoskodjék tehát a család a vallásoktatásról. A
család? Hát tudja az? Tegyük fel azt, hogy a család tagjai művelt-
ségüknél és szellemi képességeiknél fogva otthon is elláthatnak a
vallásoktatást, de abban a helyzetben és lelki .hangulatban vannak-e
mindíg, hogy tehessék? Lehet-e olyan anyától, aki a házkörüli teendők
terhét viseli és reggeltől estig pihenés nélkül dolgozik, kívánni, hogy
teljesen kirnerülve még egy órát gyermekei tanítására fordíison? Vagy
lehet-e azt egy apátol kivánni, aki holtfáradtan, pihenésért epedve,
a 'mezőről, műhelyböl. vagy hivatalból hazatér?

Látjuk tehát, ha megvan is a legtöbb családban az akarat és
jó szándék, hogy gyermekeit rendszeres valláserkölcsi oktatásban
részesítse, annak mostoha viszonyaink közt hajótörést kell szenvednie.
A valláserkölcsi oktatás tehát a jövőben is csak az iskola feladata
lehet. Idegenből hozolt eszmékkel és nemzetünknek lelki világától
távol eső törekvésekkel szemben, egyházunknak [el kell készülnie
a harcra. Ragaszkodnia kell, ha arra kerülne a sor, törvénybiztosította
önkormányzatához és az iskolához öseinktöl örökölt és a vértanu-
ságiól sem visszarettenő elszántsággal. Ne áltassuk magunkat azzal.
hogy közvetlen veszély nem fenyegeti még egyházunkat. iskolánkat.
Csak tekintsünk körül és kísériük figyelemmel. hogy mi történik kö-
rülöttünk ? Sárkányfogakat vetnek agyalazult emberek a hiszékeny
magyar szívekbe és ha ez a gonosz vetés szárba szökik, elpusztul
az iskola, az egyház, a nemzet is.

Egy erdei sétám alkalmával egyszer olyan látvényban volt ré-
szem, mely sokáig még álmomban is üldözött. Egy béka szökött .át
az úton nagy ívekben. Látszott egész viselkedésén, hogy valami elől
menekül. Uzrásai azonban lassanként megrövidültek, míg egyszerre
csak meglorpant, majd megfordult és látszott rajta, hogy akarata
ellenére ugyanazon az úton, arnerről jött, igyekszik vissza. Figyelem-
mel kísértem minden mozdulatát és akkor vettem észre, hogy a
bokor alatt nagyratátott szájjal egy vízisikló nyuitózkodik. Ennek
torkába ugrott a szerencsétlen béka és hátulsó lábaival szinte
segített még és belefeszítette magát a halálos veszedelembe.
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A kígyó meghipnotizálla az ellene tehetetlenül védekező békát.

Talán hasonló veszedelem fenyeget minket is. A kígyó csillogó,
szemkápráztató eszmék és ígéretek alakjában leselkedik ránk a bokor
alatt és életünkre tör. Ne engedjük magunkat hipnotizálni és ne
váljunk tehetetlenül vergődő médiumaivá földi paradicsomot ígérő
gonosz csábitóknak. Skóciában az a monda járja, hogy egyik hul-
lámverte szlklás partján a lenger egykor elnyelt egy virágzó, szép
várost. Ugy mesélik, a tenger fenekén olykor még most is látni a
templomot, utcákat és házakat. Neplun gyakran szedi itt. áldozatait
és sok derék tengerész- és halász süllyed e helyen a kérlelhetetlen
hullámsírba és ha valamelyiknek holt keze megérinti a templomtorony
harangját, akkor az megkondul és kongása elhallatszik aztán messze
bent a szárazföldön is és minden jótét lélek akkor keresztet vet
magára, mert a harangkongás veszedelmet és újabb szerencsétlen-
séget jelent.

A világesemények zúgó tengerében akárhány kedves halottat
vesztettünk el mi is, sok tiszteletrernéltót, öröklött értéket temettünk
mi is ahullámsírba.

Látod-e testvér a holt kezet határaid mentén ?
Minden pillanatban megérintheti a harangot. Hallod-e majd

kongását?
Ne dugd be füledet I Készülj és védekezz a fenyegető vesze-

delem ellen I

A tanító a gyülekezet életében.
Irta: Vida Béla, dukai ev. tanító.

Felolvastatott a Kernenesaljai Evangélikus Tanítóegyesületnek 1938 június 17-én
tartott gyűlésében.

Igentisztelt Vendégeink, igentisztelt Kartársaim I
Sok értékes munkál hoztak ennek a nagyontisztelt testületnek

a színe elé, csak azalatt a rövid 15 esztendő alatt is, amióta csekély-
ségem ezen testület tagjának számítódik. Hallottam ezen a helyen
már sok mindenféle -~ a tanítói rnunkát érintő - nagyon értékes
előadást. Ezek az előadások azonban legfőképpen az iskola életébe
vágó tanítói munka tőkélelesebbé tételét célozták. Hangzott el már
a tanító iskolánkívüli munkájáról is néhány előadás, azonban vala-
hogyan úgy érzem, hogy ezek nem meritették ki eléggé a tanítónak
az iskolán kívül kifejtendő munkésságát. Mai előadásom célja az,
hogy ha nem is tökéletesen, de a lehetőség szerint a való életnek
megfelelőerr minden szépítgetés nélkül, - főképpen a rögös tanítói
pályán most, vagy röviddel ezelőtt elinduló fiatalabb kartársaimnak
megmutatni azt, hogy milyen a helyzete a pályája kezdetén álló
tanítónak a gyülekezetben és a falu társadalmában általában. Milyen
úton kell járnia és milyen magatartást kell mutatnia, ha az őt meg-
illető helyet meg akarja teremteni, de nemcsak megteremteni. hanem
meg is tartani.
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Kedves Kartársaim ! Minden pálya nehéz, különösen nehéz a
megindulás, de mégis minden nagyzolás nélkül mondhatom és azt
hiszem, ebben osztoznak az összes Kartársaim is, hogy legnehezebb.
a falusi tanító pályája. Miért ? Ezt talán kérdezik azok, akik egy
más foglalkozású körben élnek és bizonyos tekintethen elfogultak a
tanítósággal szemben. Annak munkáiát nem értékelik és nem azzal
a mértékkel mérik, mint pl. a japán társadalom, amely tisztában van
azzal, hogy Japán nagyhatalmi helyzetet és azt a magas színvonalat,
amelyen ez a nemzet ma áll, a japán tanítóságnak köszönheti. Ahhoz
azonban, hogy ilyen öntudatos, akaraterős, hagyományaihoz, hitéhez,
hazájához hű nemzedéket nevelhessünk, mint amilyet a japán taní-
tóság nevel, magunkban is meg kell lennie, mégpedig teljes mér-
tekben ezeknek a tulajdonságoknak. Tehát, ha a tanító azt akarja,
hogy munkájának értékességét elismerlék. vívja ki ezt az elismerést
a maga munkájával. Ne csak a neve tekintélyétől várja azt, hogy
tekintélyt szerezzen neki, hanem teremtse azt meg maga magának.
Mert nem elég az, hogy valaki megelégedjék azzal hogy az oklevél
a kezében van és szerenesés esetben állása is van a mai nehéz
időkben, 'ezt a szerencséiét meg is kell alapoznia azzal, hogy arra-
valóságával. törhetetlen akarásával a tanítói tekintély őre és meg-
személyesitője lesz, nemcsak gyülekezetében, hanem a falu és a
vidék társadalmában is.

Még a város műveit társadalmában is bizonyos érdeklődés és
nem titkolt kíváncsiság kíséri. egy új tisztviselő munkáját, bármely
foglalkozási ághoz tartozik is. Várakozásteljes figyelemmel kísérik
első szárnypróbálgatásait és nagyon hamar leszűrik az új ember
első munkaévében annak hivatali értékét és társadalmi arravalóságát.
Ha így van ez a város társadalmában - amely mégis csak többé-
kevésbbé tanult emberekből tevődik össze -, nem kevésbbé így
van, sőt talán fokozottabb mértékben, a falu társadalmában is. Elő-
adásomban két részben akartam tárgyalni a tanító iskolánkivüli
munkásságát a következő felosztásban : - A tanító a gyülekezet -,
A tanító a község életében. Jelen előadásomban a rendelkezésemre
álló rövid időre való tekintettel csak a tanító gyülekezeti munkájával
akarok foglalkozni. A másik részével majd egy másik gyűlésünk
alkalmával foglalkozom.

Azt rnondja Pál apostol: ,,(Róm. lev. 12. 1-2. vers.) Kérlek
azért Titeket atyámfiai az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda
a Ti testeiteket élő szerit és ' Istennek kedves áldozatul, mint a ti
okos tiszteleteteket és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem
változzetok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgálja-
tok, mi az Istennek .jó, kedves és tökéletes akarata."

Kedves Kartársaim ! Olyan célkitűzést látunk a nagy apostolnak
ezen útbaigazításában, amely szinte fényszóróként világítja meg
útunkat, amikor bizonytalan léptekkel minden kis göröngyben meg-
botolva elindulunk az éle! rögös országútján. Ha ezzel a feltétellel
indulunk, ha Isten jó, kedves és tökéletes akaratához igazodunk,
akkor ez a mi elindulásunk sikeres lesz, ha botladozó is, ha néha
elesünk is egy-egy nagyobb akadályban. mégis célhoz jutunk, mert
Isten mindíg felemel bennünket, megsimogatja verejtékes hornlokun-
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kat és fülünkbe súgja : - ..Csak tovább, tovább! Ember küzdj és
bízva bízzál!"

Mi a szerepe a tanítónak különösen ott, ahol lelkész nincsen
Et gyülekezetben? A hívek lelki életében őre, istápolója, valósággal
lelkipásztora kell,· hogy legyen. Hogy ez lehessen, elsősorban minden
tekintetben neki kell jó példával előljárni, életével, viselkedésével
odahatni. hogy példája szinte észrevétlenül megváltoztassa, jobbá,
hitéletben gazdagabbá tegye gyülekezete tagjait.

A tanító választás során különösen ma, amikor annyira elfajul-
tak ezek a választások. hogy szinte kívélel nélkül pártokra. még-
pedig gyűlölködő ellenséges pártokra szakítják szét a gyülekezet
összességét, -- olyan ellentétek támadnak. amelyeket ha tapintatos
és pártatlan eljárással meg nem szüntet a megválasztolt tanító, való-
sággal pokollá teszik életét. Olyan lesz a helyzete, mint azé, aki
állandóan a tűzhányó hegy felett jár, mely minduntalan kitöréssel
fenyeget. Ha már megválasztották. ne nézze azt. hogy ki volt mell elte.
ki volt ellene. Eppen az ellentábor embereit kell igyekeznie barátsá-
gos magatartásával. szivélyességével leszerelni. Kellő bánásmóddal
rövid időn belül a -leziobb embereivé válhatnak. Megtörténik. hogy
még köszöntését is csak immel-ámmal, vagy egyáltalán el sem fogad-
ják. Ez ne keserítse el. mert egy-két esetben, ha el is marad kezdet-
ben a kalapemelés. a magyar ember veleszületett tisztességtudása
végül is győz és nemsokára nem fogja megvárni a tanító előre való
köszöntését, hanem igyekszik azt megelőzni. (A tanító ennyire nem
alázkodhatik meg. A megválasztott tanító elöljárója a gyülekezetnek.
Előre legfeljebb csak az idősebbeknek köszöniön. Másoktól meg kell
kívánnia, hogy őt előre köszöntsék. Szerk.) Látogassa végig a
gyülekezet tagjait, gazdagot, szegéri yet, barátot, ellenfelet egyaránt.
Talán lesz olyan ember, aki meghallva, hogy mindenkihez ellátogat
az új tanító, előre felteszi magában, hogy barátságtalanul fogadja,
hogy majd elveszi ő a kedvét, majd így, majd úgy csinál. Ezt el is
mondja másoknak is, úgyhogy már előre a tanító fülébe jut, aki
aztán ezt hallva, nehogy azt a megbocsáthatatlan hibát kövesse el,
hogy az illető házát csak véletlenül is el kerülje látogatásai során.
Helyrehozhatatlan hiba lenne ez, mert hiszen a magyar ember
hagyományos vendégszeretete seho) sem él olyan bensőségesen,
minl a falu emberének lelkében. Es ha a férfi az első pillanatban
kelletlen arcot mutat is, a ház asszonya önkénytelenül széket töröl
és szivélyes 'hangon kínalia üléssel. Itt azután már a tanító feladata.
hogy olyan beszédtémát pendítsen meg, ami feltétlenül érdekli és
felmelegíti irányában a házbelieket. Ha iskolás 'gyermek van a ház-
nál, aziránt érdeklődjék legelsősorban is. Tudvalevő, hogya leg-
kérgesebb szivű ember is felmelegszik, ha gyermekéről van szó. Ha
gyermek nincs a háznál, akkor is van valami, amiről beszélni lehet.
A gazdaság sokféle ága, a falu ezer ügye-baja mind alkalmas az
élénk beszélgetés megindítására. Csak az a fontos. hogy a tanító
ne hallgasson, ne várja a házbeliektől a beszélgetés megindítását,
arra azonban vigyázzon, hogy olyan valamiről ne beszéljen, amiben
tájékozatlan, mert a falu embere a legveszedelmesebb kritikusa a
világnak. Egy fiatal kolléga többekkel való beszélgetése során azt
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a megjegyzést tette, hogy "nálunk erre van fölfelé, erre lefelé" s az
-elöbbi esetben délnek, azután északnak mutatott. Lehet, hogy ezt
tréfából mondotta, de megjegyzését a jelenlevők gúnyos mosolya
jutalmazta. Szorosan véve jelentéktelen eset ez, de mégis alkalmas
arra, hogy a 'tanító tekintélyét aláássa. Az előbb emlitett esetben
ugyanis a jelenlevők révén rövidesen az egész falunak tudomására
jutott, hogy az új tanító még azt sem tudja, merre van fölfelé és
merre lefelé. Az első feladata tehát az új tanítónak, hogy gyüleke-
zete tagjait mielőbb megismerje, éspedig ne felületesen, hanem ala-
posan. Ne mások beszédiéböl, hanem a saját tapasztalatai révén,
mert lehetséges, hogy egyik gyülekezeti tag a másikról még véletlenül
sem mond jót, lévén az neki harazose. vagy valamilyen formában
ellenlábasa. Különösen vigyázzon arra, hogy rossz véleményt ne
nyilvánítson senkiről. mert a jelenlevőknek az lesz az első dolga,
hogy az illetőnek ezt a legelső alkalommal elmondják, aki ezekután
örökös haragcsa lesz, illetve rosszakarója. Mert a falusi ember hamar
haragszik és igen könnyen sértödik meg.

A másik igen fontos feladata a tanítónak, hogy gyülekezete
ügyei vel megismerkedjék, ismerje meg a gyülekezet háztartását, de
alaposan, tanulmányozza a jegyzőkönyveket, a gyülekezet tőrténetél.
Legyen tisztában az egyházi törvényekkel és szabályrendeletekkel.
Mert az ilyen irányban való tájékozatlansága beláthatatlan károkat
okoz hat neki, úgy anyagilag, mint erkölcsileg. Itt ki kell térnem az
ev. tanítóképzés egy sarkalatos hibájára, t. i. arra, hogy ilyen tekin-
tetben nem nevel az életre, mert csak nagy általánosságban foglal-
kozik az egyházi törvények és szabályrendeletek ismertetésével.
holott a tanítónak, aki rendszerint a gyülekezet jegyzője is. alaposan
ismernie kellene az egyházi ügy kezelés rendjét és rnódiait.

Úgyszólván mindenre magának kell rájönnie, rendszerint a
saját kárán okulva. Azt modhatná valaki, hogy hiszen ott a lelkész,
aki hivatva van ilyen irányban felvilágosítással szolzálni. Oe mi tör-
ténik akkor, ha ő sincs tisztában olyan dolgokkal. amelyek ritkán
fordulva elő. olyan helyzet elé állitják, hogy nem tud szakszerű
irányítást. illetve tanácsot adni és a tanító bízva az ő sokéves
tapasztalatában, kellemetlen meglepetéseknek lehet kitéve. Az egyik
gyülekezetben a vizsgáló biztos ázsiai állapotnak minősítette azt,
hogy a jegyzőkönyvek egész sora nem volt hitelesítve. Hát ez bizony

. nagy szabálytalanság volt, de a lelkész által bevezetett gyakorlat
az volt, hogy mindíg a rendes évi számadó gyűlésen hitelesiltettek
az eddigi gyűléseken felvet! jegyzőkönyvek. Ezért aztán persze a
tanító részesült megrovásban. A rendes világi joggyakorlat azt
mondja : "A törvény nem tudása nem mentesíti a mulesztást". Az
egyházközségi alapokmány erre vonatkozó paragrafusa azt mondja :
"A jegyzőkönyv még a gyűlés alatt vagy legkésőbben 8 nap al alt '
elkészítendő, 'az elnökség, valamint az evégből felkért két gyűlési
tag által hitelesitendő". A tanító a helyi gyakorlathoz tartotta magát,
holott ismerte ezt a paragrafust és így joggal érte a vizsgáló-biztos
megrevása. A tanító ragaszkodjék a törvény betűjéhez feltétlenül.
ezért nagyon fontos annak alapos ismerete. Nem tudom eléggé
hangsúlyozni ennek a fontosságát, nemcsak az előbb említet! esetet
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illetően, hanem minden, a gyülekezet életét érintő vonatkozásban is.
A tanítónak elsőrendű kötelessége, hogy az egyhézszereíetet

a hívek lelkében folytonosan ébrentartsa. Különösen megkülönböz-
tetett figyelemmel kell lennie olyan egyháztagokra, s .azokat minden
erejéből támogatnia, akík egyházukról egyéb hozzátartozók hiányában
anyagilag is meg akarnak emlékezni, hogy annak terhein könnyít-
senek. Sajnos, meg kell itt jegyeznem, hogya tanító szerepe ilyen
esetben a lehető leahálétlenabb. Ennek tudata azonban ne riasszon
el senkit egyházával szemben tartozó kötelességétől. Nagyon kell
vigyáznia ilyen esetekben követendő eliérásánál. Ha az egyháztag
hagyományával az egyházáról megemlékezik. mindig az egyházi
alkotmány idevonatkozó paragrafusaihoz tartsa magát a tanító, hogy
még látszat szerint se tegye ki magát semmiféle gyanúsításnak.
Semmiféle szerepet nem szabad vállalnia az egyházi vagyon keze-
lésében. (Lásd: egyházi törvény 280 §.) Még akkor sem, ha arra
közvetlen felettese helybenhagyása folytán feljogosítva érezhetné is
magát. Ezzel szemben élénk figyelemmel kell kisérnie az anyagi
ügyek vezetésére hivatott szerv munkásságát, azt ellenőrizni és neki
segítkezni tartozik. Mert az EA. §-ai értelmében ez kötelessége is.
Egyben fegyelmi felelősséggel is tartozik érte.

Leghelyesebb, ha a tanító, mint gyülekezeti jegyző, a gondnokka]
párhuzamosan külön pénztári naplót vezet, úgyhogy. a gondnok
minden kiadása és bevétele nála épúgy nyilván legyen tartva, mint
a gondnok pénztári könyvében, és így minden esetben tisztán látja
a gyülekezet anyagi helyzetet. Helyes eljárás az, ha a gondnok
minden bevételezés! és kiadást a gyülekeze! jegyzőjével megbeszél
és annak beutaló vagy kíutaló ellenjegyzése nélkül sem bevételt.
sem kiadást nem foganatosít. (A megbeszélés helyes, de a tanító
ki- és beutalast ne teljesítsen! Szerk.) Igaz, hogy ezzel még foko-
zottabb felelősséget vállal a tanító és munkalöbbletet is, de viszont
intenzívebb a szerepe a gyülekezeti háztartás vezetésében, ami
különösen a filiakben. ahol lelkész nincsen helyben, nagyon fontos.

I

Fentiekben vázoltak szerint nagyon helyénvaló lenne, ha az
egyházmegye elnöksége a nyári szünetben az egyházmegye tiszti-
karának megfelelő jogi tudással biró tagjai által a tanítók számára
egy ilyen irányú néhány napos tanfolyamot tartatna, ahol a gyüle-
kezetek háztartására és ügyvitelére vonatkozó minden kérdés sző-
nyegre kerülne és alapos megbeszélés tárgya lenne. Különösen
fontos ez most, amikor az új zsinati törvény életbe lépett. Ezzel igen
sok fiatal tanító ilyen irányú. nagyon hiányos tudását kiegészíthetné.
Higyjék el nekem, igentisztelt kartársaim, hogy nem hiábavaló dolog
lenne ez.

Jó eleve figyelmeztetek minden elinduló kartárs at arra, hogy
alapos tájékozódás és a dolgok kellő ismerete nélkül sohase fogjon
semmihez, mert ennek később nagy kárát vallaná.

A Iiliák tanítója, egyben énekvezére is - köteles könyörgéseket
is végezni, nemcsak vasárnap délutánonként, hanem az adventi és
böjti időszakokban reggelenkint, vagy esténkint, napról-napra. Vannak
helyek, ahol igét is kell hirdetnie. Nagyon helyénvaló és úgy tölti be
igazán a tanító ezt a hivatását, ha az advent és bőjt idejében heten-
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kint legalább egyszer igét is hirdet, ha nincs is ez irányban hívánvilag
kötelezve. Nemcsak a hívek hitélete szernpontjából fontos ez, hanem
a tanítónak magának is nagy épülésére 'szolgál. Itt újból hangsúlyo-
zom, hogy az ev. tanító ne csak tanítója, hanem lelkipásztora is
legyen gyülekezetének, természetesen anélkül, hogy ezzel bármiké pen
.is átlépné a saját hatáskörét, ugyanakkor összeütközésbe kerülne
lelkészével. Uiból csak Pál apostol szavait idézem: (Róm. lev. 12.
3. vers.) "Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek
közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcsel-
kedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten kinek-kinek
.adta a hit mértékét."

Nagyon kell a tanítónak vigyáznia arra, hogy kellő külső alakban
és igazi lelki előkészülettel tegye ezt a lelkipásztori munkáját. Minden

rnozdulata. minden szava, hanghordozésa. öltözetének minden darabja
a legélesebb kritikának van alávetve a hívek részéről, különösen
.az első időben. Az imádság olvasásánál különösen vigyáznia kell,
hogy az ne léleknélküli legyen, hanem egész lelkével ott legyen
.a kimondott szavakban, és ezek a szavak szép magyarsággal, helyes
hangsúllyal legyenek mondva, mert a legelső rosszul kimondott szó,
ez olvasásban való megakadás, tönkreteszi a perc áhítatát. Az ilyen
hiba a magábaszállás és áhítatos ima perceit a kuncogás, vagy
legjobb esetben mosolygás ideiéve teszi. A hívek összesúgnak, a
'figyelem megszűnik, és bizony az imádság helyéről nem lélekben,
felemelkedve, hanem megbolránkoztatva távozik a hívő. Szinte hallom
a tiltakozó szót egyes kartársaim ajakáról. hogy hiszen ha valaki
tanító, hát olvasni, mégpedig értelmesen olvasni, helyesen hang-
súlyozni csak tud, ezt nem is tagadom és így is kellene lenni. De
iimádkozni, mégpedig szepen imádkozni kevesen tudnak. Itt meg kell
említenern a soproni tanítóképzőnek ilyen irányú nevelő tevékeny-
-ségét. Az ott végzetteknek a felsőbb évfolyamokban már végezniök
kellett a gyakorlati kéntori szolzálatot és a könyörgéseket. Régebben
legalább is így volt. Gyakorlat teszi a mestert. Ezért nagyon okosan
teszi az, aki a falu tanítója akar lenni, ha a tanítóképzőből kikerülve,
megkéri a helybeli kolléaáiát. hogy engedje meg neki a könyörgések
és kántori szolgálat végzését. Igy aztán gyakorlatra tesz szert és
nagyobb biztonsággal tudja elvégezni ezt a munkát is abban a gyüle-
kezetben, ahova a hívek bizalma elhívta. Ha írást magyaráz a tanító
néha, adja bele az egész lelkét ebbe ci munkájába, s mint Krisztus
igaz tanítványa, az evangélium szellemében, evangéliumi igazságoktói
áthatott lélekkel készüljön arra elő, s azon legyen, hogy igehirdetése'
valóságos lelki épülést jelentsen a híveknek: (Róm. lev. 12. 6. vers.)
"Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adott

'kegyelem szerint, akár írásmagyarázat, a hitnek szabálya szerint
teljesítsük. "

A tanító hivatása szeigálat legyen a gyülekezetében, még pedig
,a szó szerint vett szolgálat. Sok-sok ügye-baja van a gyülekezefünk
tagjainak, - kihez forduljanak, ha nem a tanítójukhoz, tanácsért,
támogatásért. A hivatása magaslatán' álló tanító egyiket sem tagad-
hatja meg tőlük. Aki ezt a szolzálalot terhesnek érezné, az ne men-
jen falura tanítónak. Hiába mondjuk, hogy az újabb időkben a
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tanítói munka teljesen lefoglalja még azt a kis szabad időnket is;
ami eddig volt. Ez lehet panasz, lehet kifogás, de nem lehet egy
tanítói lélek igazi megnyilatkozása. Folytatom az apostol szavait:
..Akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban, akár intő
az intésben, az adakozó szelídségben, az elöljáró szorgalmatosség-
gal, a könyörülő vidámsággal mívelje."

Bizony ha előljárók vagyunk, mindenben elől kell járnunk.
A megbocsátásban, a könyörületben. Előfordul igen sokszor, a tanító
szolgálati ideje alatt, hogy aki ma a legnagyobb ellensége,
rövid idő mulva kérni megy hozzá és segítenie is kell. ha módjá-
ban áll. A könyörületben vidámságot vár tőlünk az apostol, mert
ha nem jókedvvel segítünk, inkább ne is segítsünk. Régi igazság az..
hogya közért dolgozó ember minden gáncsoskodásnak ki van téve ..
aki ebbe belenyugodni és ezen magát túlten ni nem tudja, az leg-
jobban teszi, ha el sem indul ezen a pályán. Aki nem lud bele-
illeszkedni a falu emberének gondolatvilágába, az ne menjen oda.

A falut, annak kérges kezű lakóit szeretni kell a falu tanítójá-o
nak: ..A szeretet képmutatás nélkül való legyen." (Róm. lev. 12.
9. vers.) ..Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tisztelet--
adásban egymást megelőzők legyetek." (Róm. lev. 12, 10. vers.)

Az Írás szavai nekünk szelnak. A tanító a falu első emberei;
vezetői közé tartozik. Sok fiatal kolléga ennek tudatában, szinte
mindenkitől elvárja azt. hogy minden helyzetben őt köszönlse először
mindenki. Sőt az elfogadásban is különbséget tesz az illető anyagi
helyzete szerint. ..A tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek."
Ha az apostolnak ezt az intelmét szószerint vesszük, ezzel elérjük
azt. hogy sohasem tudunk senkit a köszöntésben megelőzni.

Nincs olyan jó ember a földön. akinek ellenségei. haragosai
ne lennének. Hiszen ott van előttünk Megváltónk példája. Hiába
teszünk jót rnindenekkel, mégis akad ember, aki a legjobb szán-
dékú cselekedeteinket is félremagyarázza és megtámad bennünket
érte. A mélíatlan támadásokat vissza kell" utasítani. Védekezni kelL
ellenük, mert hiszen sokszor egzisztenciális érdeke ez a tanítónak,
de ha lehetséges, tovább ne menjen. Megint csak az apostol szavait
idézern : ..Ha lehetséges, amennyiben rajtatok áll, minden emberrel
békességben éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, hanem adjatok.
helyet ama haragnak. mert meg, val) írva: ..Enyém a bosszúállás,
én megfizetek." Ezt mondja az Ur. Igy kellene cselekednie minden
embernek, csak az a baj, hogy mindenki a másiktól várja, hogy ezt

. cselekedje. A tanítónak mindenesetre meg kell szívlelnie ezt az
intelmet, ha boldogulni és eredményes munkát akar végezni gyüle-
kezetében.

Még az ifjúsági munkáről kell néhány szót szólnorn. A tanító
feltétlenül vezető szerepet vigyen ebben a munkéban is. Szakítania
kell drága idejéből erre a célra is hetenként néhány órát. Minden--
esetre megkönnyíti itt a' dolgát. ha megfelelő ifjúsági vezető ál]
munkalársként mellette. Ha ilyen nincs, nevelnie kell a tanítónak.
Csak azt akarom leszögezni' az ifjúsági munkával kapcsolatban:
olyanok lesznek a gyülekezet tagjai, amilyénekké az ifjúsági munka.
folyamán a tanító neveli' őket. Az ifjúsággal intenzíven foglalkozó-
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tanító ha meg tudja kedveltetni magát, nélkülözhetetlenné teszi egyé-
niségét az ifjúság előtt. Ezzel minden időkre megalapozza pozícióját
gyülekezetében. Sohase hatalmi szóval próbáljon hatni rájuk, hanem
cselekedetével. Okos, meggyőző beszédével szoktassa őket arra, hogy
minden szavát, minden utasítását, még a ki nem mondott óhaját is
szívesen, minden kényszerítő érzés nélkül teljesítsék. Különösen
nehéz boldogulni a serdülő ifjúsággal. Mindig akad közöttük aka-
dékoskodó, akinek Iö gyönyörűsége telik abban, ha a tanító rninden
szavába beleakad hat. Még a jobbik eset, ha ezt nyiltan cselekszik,
nem pedig alattomban, szinte bujtogatva. Van eset rá, hogy az ilyent
az ifjúság maga közösíti ki sorai ból, vagy igyekszik meggyőzni gon-
dolkodása helytelen voltáról. Oe legtöbb esetben a tanítóra vár ez
a nehéz feladat. Nehéznek mondom, mert egy-két tapintatlan, vagy
kemény szó, gúnyoló kifejezés egészen elmérgesíti a helyzetet.
Az ilyen ifjú ha nem is szól hasonló értelemben az összejöveteleken,
de alattomos ellensége marad az ifjúsági munkának.

A filiabeli tanító legyen a legjobb templomba járó ember gyüle-
kezetében, hogy így jó példájával a többi gyülekezeti tagot hasonlóra
buzdítsa. Beszélje meg az ifjúsági összejövetel alkalmával, hogy
együtt menjenek vele a templomba. Szívesen mennek vele, sőt, ha
a faluban itt-ott kapujában pipázgató egyháztagot lát, hívja barátsá-
gos szóval. Akárhányszor mondta már egy-egy ilyen módon temp-
lomba invitált gyülekezeti tagom: "Igen örülök, hogy elmentem,
legyen szíves a jövő vasárnap is beszólni, tanító úr, mert okvetlen
elmegyek árn."

Igen kevés tisztviselő van, akinek annyi felettese volna, mint
éppen a felekezeti tanítónak és ezért nagyon kényes a helyzete, mert
elsősorban egyházi hatósága követelményeinek kell eleget tennie,
de nem szabad figyelmen kívül hagynia azt sem, hogy mint állam-
segelves tanító világi hatóságaival szemben is ugyanazon kötelezett-
ségei vannak. Egyházi hatósága elvárja tőle, hogy minden gyüleke-
zeti munkában részt vegyen, viszont világi hatóságai -- mert hiszen
megszámlálhatatlan azoknak száma, amelyeknek a tanító alá van
rendelve - elvárják tőle, hogy minden a falu művelődését célzó
munkában vezetőszerepet vigyen. Ezen világi kötelezetfségeire a
tanítónak majd legközelebbi előadásomban térek ki bővebben.

Egyházi hatóságával szemben a legmesszebbmenő tiszteletet
kell tanúsítania a tanítónak, erre különös súlyt kell fektetnie, mert
hiszen a világfelforgató nemzetközi uszítók éppen ezen a ponton
próbálják minden eszközzel megingatni a keresztvénséget alapjaiban.
Ha sikerül az egyházszeretetben mezingatni annak tagjait, már csak
egy lépés választja el őket a győzelemtől. Ne felejtsük el egy pil-
lanatra sem, hogy a vörös szörny kinyújtotta csápjait a világ minden
tája felé és ha sikerült megingatnia az embereket a tekintély-tiszte-
letben, az egyház és annak vezetői iránti hűségben, akkor meg-
szűnik az Istenben vetett hit is, amely alapja a keresztyén világ-
rendnek. Akkor a vörös veszedelem üli feleltünk diadalorgiáit és
elborítja az egész világot. Ezért megint csak az apostol szavait
idézern : (Róm. lev. 13. 1. vers.) "Minden lélek engedelmeskedjék a
felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak.az
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Istentől: és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek."
A felettünk állók is emberek és mint ilyenek hibázhatnak is, mégis
nagyon helytelen volna, ha az ő cselekedeteik helyes, vagy helytelen
voltát bírálgatnánk, s ezzel mintegy ' példát adnánk az alattunk
levőknek, illetve a gondjainkra bízottaknak hasonló helytelen csele-
kedetekre. Hogy népiesen íeiezzem ki magam: "Magunk alatt vág-
nánk a fát."

A tanitó családi élete legyen olyan, hogy követendő példa-
képpen szolgáljon gyülekezete tagjainak. Erről a tárgyról különben
néhány évvel ezelőtt a Celldömölkön tartott konferencián Főtisztelendő
és Nagyméltóságú Püspök Urunk olyan kimeritö és alapos előadást
tartott, hogy ahhoz nincs, nem is lehet semmi hozzátenni valóm.

Előadásom végéhez értem, ha valami hiányossága van, ha nem
is tudtam kellő megvilágításban igen tisztelt Kartársaim elé állítani
.a tanító gyülekezeti munk áját, szolgáljon mentségemül az, hogy
szolgálati időm aránylag még kevés, habár az élet eléggé megpróbált
azalatt a rövid idő alatt is, úgyhogy indíttatva érezhettérn magam
erre a talán hiányos, de tiszta sorstársi szeretetből fakadó munka
megírására.

A tanítónak előadásomban vázolt nehéz munkájában a Krisz-
tusi szeretet legyen vezércsillaga. "Mert akiket az Isten lelke vezérel,
azok Istennek fiai." (Róm. lev. 8. - 14. vers.)

Az osztatlan evang. elemi népiskola hit- és
erkölcstani tananyagának részletes beosztása.

Irta : Simon Lajos, Hécs. (Folytatés.)

30. félóra. A II. hitágazatról tanultak összefoglalása.
31. félóra. A. Ill. hitágazatról tanultak összefoglalása.
32. félóra. Osszefoglaló ismétlés. •
33.-36. Iélórékon. Összefoglaló ísmétlések.

b) Bibliai történetek.
B) Év.

Tanítási idő hetenként 2 félóra, egész éven át mintegy 72 félóra.
A tanítási szempontok nagyrésze a Tolnay-Elefánty-féle kiíűnő
vezérkönyv alapján.

1. félóra. A teremtés. A mult évben tanultak felújítása. Isten.
Mennyei Atyánk. Mindenható. Isten jósága. Gondviselő. A teremtés
koronája. Isten nélkül semmire sem mehetünk. Az ünnepnap meg-
szentelése. A lll. parancsola!.

. 2. félóra. Noé és az özönvíz. A teremtés után az emberek
lassan elszaporodtak és gonoszok lettek. Elfelejtkeztek a jó Istenről.
Csak Noé és családja volt istenfélő. A gonoszok megbüntetése, a
jók jutalma. Noé hálája. Isten ígérete. Osszefoglalás. Enekeljük el a
2. énekünket. ,

3. félóra. Ábrahám, Izsák és Jákób: Az özönvíz után az
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ernberek ismét csak elszaporodtak. Újból csak rosszakká lettek. De
lsten most nem pusztította el őket, mert az özönvíz után megígérte,
hogy többet nem lesz özönvíz. Az istenfélő Ábrahámot úgy jutal-
mazta meg Isten, hogvez istentelenek közül kivezette egy igen
;gazdag vidékre és ott Ábrahámot meggazdagította. Kanaán. Fia:
Izsák. Ábrahám engedelmessége. Izsák a régi hazéból hozott fele-
.séget, mert nem akart a pogányokkal összekeveredni. Izsák fiai:
Ézsau és Jákób. Történetük röviden. Jákób bűnhődése. Izrael név.
Visszatérése után letelepedik. Tizenkét gyermekkel áldotta meg Isten.
Osszefoglalás. /

4. félóra. József és testvérei. - Jákób Egyiptomba kőltőzík.
Jákóbnak tizenkét fia volt. Ezek közül legjobban szerette Józsefet.
A testvérek irígysége. József álmai. Józsefet eladják a testvérek.
Egyiptomba kerül. Itt a rabszolgavásáron az egyiptomi király főembere:
Polifar veszi meg. Sorsa. Tömlöcbe kerül. Csodás szabadulása. Isten
megsegíti Józsefet. Ehinség Kanaánban. Jákób fiai Egyiptomba
mennek gabonát venni. József felismeri őket, de ők nem ismerik fel
Józsefet. A testvérek második útja Egyiptomba. József megbocsát
testvéreinek. Jákób Egyiptomba megy. Összefoglalás.

5. félóra. Izrael népe Egyiptomban. Jákób Egyiptomban lete-
lepedik. Egyiptom gazdag részét kapta. Itt utódai nagyon elszaporod-
'tak. A Féraok félelme. Az egyiptomiak különíéle védekezése az
elszaporodás ellen. A legborzasztóbb védekezés. Összefoglalás.

6. félóra. Mózes születése. Az egyiptomiak kegyetlen védeke-
zése. A zsidó édesanyák lelkiállapota. Ember tervez, Isten végez!
Ebből a nyomorúságból Isten szabadítót nevel a zsidó népnek. A jó
lsten csodálatos gondviselése az emberről. Összefoglalás.

7. félóra. Mózes a Hóreb hegyén és Fáraó előtt. Hova került
'Mózes a vízből?lH úgy nevelték. mint egy királvfit. Jó dolga volt
neki! Elmondom a történetet. Kikérdezem, majd összefüggően is
elmondatom.

8. félóra. Mózes a Hóreb hegyén és Fáraó előtt. Elmondatom
.a történetet, majd tárgyalom. Mózes lelkének nemes vonásai: Sze-
rény. szereti és nem nézi le a szegény zsidókat sem. Jószívű. Fáj
neki, hogyan kínozzák zsidó testvéreit. De az a nagy hibája, .hogy
nem sokat gondol Istenre. Ezért bűnbe esik. Nem szabad sohasem
megfeledkeznünk az Istenről. Uralkodjunk haragunkon, mert a harag
bűnre visz. A harag vakit-Mózes bűne és bűnhődése. Mi lett Mózes
büntetése? Elveszítette lelke nyugalmát és békességét. Fél és
bánatos. Földönfutó lett belőle. Meztérése. A pusztában csak Isten-
nel beszélgetbetett. Mózes nagyon megbánta bűnét. Megtért. lsten
megbocsát neki. Nagy feladatot biz reá az lsten. Osszefoglalás.
Enekeljük el a 462. énekünket! •

9. félóra. Izrael népének szabadulása. A rabságban szenvedők
élete. Szabadulás az egyiptomi fogságból; Isten nemcsak egyes
emberek, de a nemzetek sorsát is intézi. Ö vezette ki a zsidókat
Egyiptomból. Erről fogunk ma beszélgetni. A zsidó nép sorsa. El-
mondom a történetet. Kikérdezés után összefüggő elmondatás.

10. félóra. Izrael népének szabadulása. A mult lecke kikér-
dezése. A történetet a következő szempontok szerint tárgyalom:
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Szenvedés, szabadulás utáni vágy. Isten megszanja a népet, vezért:
küld. A rnennyei király legyőzi a földi királyt Isten megbünteti a IL
parancsolat ellen vétőket. Ki Istenben bízik. nem csalatkozik. Ahol
az emberi tudomány és segítség csődöt mond, ott a Mindenható-
keze. - Alkalmazás: Fáraó megszegte a szavát, nekünk ezt soha-

, sem szabad megtennünk. Fáraó csak akkor engedelmeskedett Isten
szavának, mikor őt is bánat érte. Hát ti? (IV. parancsolat.)-
"Azért se." Ennek szomorú következrnényei. Esetek. Isten segítsége ..
A nemzeti életben is Isten segít. Meghallgatja a magyarok fohászát
is egykor, és akkor lesz magyar feltámadás. Olvassuk el' a Zsolt.
50: 15. versét. "Hívj engem segítségül a nyomorúság idején, én meg-
szabadítlak téged és te dicsőítesz engem." - Enekeljük el a 25.
énekünket. .

11. félóra. A törvényadás. Isten szabadította ki a zsidó népet
Mózes által az egyiptomi rabszolgaségból. O vezette át a Veres-
tengeren, ő viselt gondot népéről továbbra is. -- Hogyan visel gon-
dot a szülő gyermekéről egy hosszú utazás alatt? A mai félórán
elmondom nektek, hogya mi mennyei Királyunk és Atyánk, a jó
lsten, hogyan viselt gondot választott népének testéről és lelkéről.
Elmondom a történetet. Kikérdezés után összefüggő elmondatás.

12. félóra. A törvényadás. A történetet elmondatás után a
következő gondolatok szerint tárgyalom: A testi szükségletek kielé-
gítése. A lelki táplálék: a tízparancsolat. Kapcsolat az Ui-szövet-
séggel. Elmélyítés: A mi földi életünk is egy vándorút. Kell-e Iélnünk '(
Miért nem kell Iélnünk ? Nekünk csak arra kell vigyáznunk, hogy
kövessük a Mózesnél is nagyobb vezérünket. .Ki az? Imádkozzunk ..
Isten igéjét megtartsuk. Olvassuk el a Szentkönyvből Fil. 4: 6. "Semmi
felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben
minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten
előtt." Enekeljük el a 300. énekünk 4. versét l

13. félóra. Kanaán elfoglalása. Szabadulás az egyiptomi rab-
szolgaságból. A vándorlás közben történt események. Párhuzam 81

magyar nemzet és a zsidók története között. A zsidó népet vezérei
intették istenfélelemre, hogy jutalmul elnyerhessék a gazdag és szép
Kanaánt. Elmondom a történetet. Kikérdezés után összefüggően is.
elmondatom. '

14. félóra. Kanaán elfoglalása. A történetet elmondatás után
a következő gondolatok szerint tárgyalorn : A zsidók legnagyobb
prófétája. Mózes érdemeinek kiemelése, megdicsőülése. Isten a benne
bízókat megsegíti. A honszerző nép Isten nevében kelt át a Jordánon.
azért áldás kisérte minden lépését. Légy hű mindhaláliz. Utalás.
Józsue életére. Osszefoglalás: A történet elmondatása. Elmélyítés:
Hazaszeretel. Azt olvashatjuk a Bíbliából : ,.Az Urat, a te Istenedet
imádd és csak Neki szolgálj 1" (Mt. 4: 10.) Énekeljük el a 24.
énekünket!

15. félóra. Saul királv. A mult évben tanultunk egy-két híres.
zsidó bíróról. Kik voltak ezek? Mi tette Sámuelt tiszteltté, becsültté
fl nép előtt? Istentisztelet volt az élete, ezzel szoktatja meg újra
lsten imádását. Hiába látta Sámuelt a nép nagynak, mégis király
után vágyódik, aki a széthúzó törzseket egyesítse nemzetté, aki le-
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számolion a zsidó nép régi ellenségeivel. Sámuel erről tudni sem
akar, de Isten szavára enged. Feltárja a nép előtt a királvság minden
terhét, de a zsidó nép nem enged. Sámuel kírályt választ a népnek.
Milyen királya lesz Izrael népének? Elmondom a történetet. Kikér-
dezés után összefüggő elmondatás.

16. félóra. Saul király, A történetet az elmondatás után akö-
vetkező szempontok szerint tárgyalom: Saul győzelme. A győzelem
elbizakodottá teszi. Engedetlensége, s annak következményei. A fél-
tékeny király és Dávid. Lelki meghasonlása, utolsó harcai és vége.
Osszefoglalás. Begyakorlás: Engedelmes vagyok-e mindíg ? Nem
szektam-e kibújni az engedelmesség alól? Olvassuk el a Bibliából
Jer. 7: 23. versét! "Engedelmeskedjetek az én szavarnnak és járjatok
az úton, hogy jól legyen dolgotok."

17. félóra. Dávid király. Dávid és Góliát története röviden.
Míg Saul lassanként elfordult az Istentől. kiesett a nép szivéből.
addig Dávid, a pásztorfiú került a nép ajkára Góliáton aratott dia-
dalával. Miért ölte meg Dávid Góliátot? Mert Istent káromolta?
Isten volt Dávid ereje, bátorsága. A diadal hatása a győzelemre.
A győzelmen újjongó nép éneke. Saul irígysége. Ahogy meghasonlik
Saul Istennel. úgy nő Dávidnak Istenben való hite. Sau! meghal.
Arván marad Izrael népe. Ki lehetne az az erő, mely az országot
összekovácsolja, erőssé tegye? Csak Dávid, kivel eddig is vele volt
az Isten. Elmondom a történetet. Kikérdezés után összefüggő el-
mondatás.

18. félóra. Dávid király, A történetet elmondatás után a kö-
vetkező szempontok szerint tárgyalom: Dávidot királlyá kenik. El-
foglalja Jeruzsálemet. Leszámol a régi ellenségekkel, hatalmát kiter- '
jeszti. Dávid templomépítő szándéka. Családi élete. Begyakorlás:
Istennel járni, Iakozni.. Te js Istennel jársz? Azt olvassuk Szent-
könyvünkből : :,Aki lakik az Isten rejtekében, nyugszik az O árnyé-
kában, annak oltalma. erős vára az Isten". (Zsolt 90: 1-2.) Ene-
keljuk el a 356. énekünket!

Emlékezés egy elfeledett vérbeii muzsikus-
pedagógusra .és .ezerrnesterre".

Irta: Benedek Vince.

A hatvanas évek végén, s a hetvenes évek elején élt Győrött
egy könnyűvérű autodidakta rnuzsikus, a Nyisnyai Gusziávok és
Frank Nácik fajtájábó] való, aki Istentől nyert csodálatos tehetségét
ha csak egy irányban értékesíti és gyümöIcsözőbben használja,
a magyar zeneirodalomnak kiváló an jeles alakiává válhatott volna,
mert benne a magyarság művészi lelke lakott. Lantján a magyar
faj lelke zengett. Ma a feledés fátyola takarja nevét, amely pedig
valamikor ,nagyon ismert volt nemcsak Győrött és vidékén, hanem
egész Dunántúlon. Ennek a ritka tehetségű embernek neve Balla
Gábor volt, akinek a sírján régen hallgat a fű. pedig cipruslomh
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nőhetne rajta. Igaz, hogy nem is született arra, hogy azt .a kacér
dámát. amit Szerenesének hívnak, hajszolni tudta volná. Nevét több
gyönyörű magyar nóta hirdeti. Van egy különösen szép dala, aminek
verse is, dala is igazi kölíői elkotás (alább ráíérünk még). Sajnálatos,
.hogy sok szép eredeti nótáj ának kézirata elkallódott, csak azok
maradtak meg néhány példányban, amelyek nyomtatásban láttak
napvilágot. Leiiner Ferenc soproni lakos, nyug. .polg, isk. igazgató,
Magyarország legbuzgóbb nótagyüjtőjének birtokában is találhatók
tudtommal példányok. Mellesleg megjegyzem, hogy Leitner Ferencnek
'van ma a legnagyobb nótagyűjteménye Magyarországon, amely
páratlan a maga nemében. .

Bolla Gábor Farkas Miskával, Bihari János unokájával, a híres
-győri cigányprímással, szoros érintkezésben volt, akinek "Ida csár-
dását" átírta zongorára. Ennek a kézírata birtokomban volt; de saj-
náletornra 'eltévedt. Több győri cigánybandát avatott be Bolla Gábor
.a kottairás és olvasás' rejtelmeibe, amiért a győri cigánysoron nagy
népszerűségnek örvendett. Altala összhangosított egyházi énekek

, gyüjternényével is megajándékozott, de ennek is nyomaveszett.
Bolla Gábor Győrött született, hol, apja, Bolla Mihály, a győri

-evangélikus elemi népiskola tanítója volt 1830-tól 1867-ig. Fiát a
tanítói pályára szánta. Mint végzett tanító Szenden, Kispécen, Ger-
geliben működött. Nyugtalan természete állandóan a változatosságot
.szerelle .. A helvhezkötöttséget egyáltalán nem tűrte. Mintha csak
Fáraó ivadéka lett volna: könnyelmű, gondot megvető, vidám és
hanyag, aki előtt semmiféle tekintély sem számított és aki semmiféle
-elterjedt állalános szokásnak alá nem vetette magát. Szabadröptű
madárként élt. Kortársai úgy ismerték, mint a könnyelműek köny-
nyelműjét. Sok mókás cselekedet fűződik nevéhez, amelyekkel min-
-dig derűs hangulatot keltett azokban a társaságokban, ahol megfordult.
Különc volt; különcködése külsejéröl is lerítt. Hénaljig érő hajat és
hosszú, lengő körszakállt viselt. Szépen íveit homloka alatt, leányos
finomságú arcán szép, búzavirág színű szemek mosolyogtak. Aki
rátekintett, abban első pillanatra az az érzés támadt, hogy ebben a
szekatlan alakban a magyarság művészi lelke lakik. Az ő korában
Dunántúl, különösen Felsődunántúl. alig volt olyan zongorát tartó
'úriház, amelyben, mint . zongorahangoló, meg nem fordult volna.
A különféle hitközségek .orgonait is állandóan ő hangolta és javította
szerte Dunántúlon. Épp azért nem volt olyan tanítói ház, a hol nejn
ismerték volna. Modora megnyerő volt. Amint betelte valahová a
lábát, azonnal házibarátként bántak vele. Meghittebb családoknál
ilyen minőségben heteket töltött. Boldogult jó apámnál kisebb-nagyobb
időközökben állandó vendég volt.

. Ízig-vérig magyar volt, gondolkodásában és zenei alkotásaiban
is. AIIandóan csizmát, magyar nadrágot, magyar zsinorozású kabátot
viselt. Még az ételek között is a magyaros ételeket szerette. Kedves
:eledele az öregszemű magyar bab volt, amelyet ő "magyar geszle-
nyének" keresztelt. Ahova ismerős helyre betette a lábát, első kér-
dése az volt: kaphat-é magyar gesztenyét?

Sokoldalú tehetség, "ezermester" volt. Játszott kitűnően a zon-
gorán. Bámulatos volt különös en a magyar nóták cigányos modorban
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való játszása. Többször egész nagy baráti társaságot gyönyörködtetett
ilyen modorban a magyar nóta legszebb gyöngyeivel. Nemcsak nótá-
kat játszott természetes, népies módon, de öröklött zenei tehetségével
a fülbemászó operák, opereltek dallamának és a klasszikus 'zenének
is művelője volt. Játszott hegedűn, cimbalrnon, klarinéton. gitáron,
fagotton. Gyönyörűen énekelt is behizelgő bariton hangján. Értett a
műfaragáshoz, rajzolt, festett, kalligrafikusan írt. Kottái olyanok voltak,
mint a gyöngyszemek.

Balla Gábor leginkább a zene terén tevékenykedett. Több han-
gulatos szerzeménye kettázva is megjelent előkelő zeneműkiadóknal.
Több szerzeményét zenekarok is műsoron tartották. Egyik ilyen,
nyomtatásban megjelent szerzeménye a .Hazámíioz" című, Szász.
Károly szövegére, Krisztinkovich Edének ajánlva. A másik: "A pásztor
keserve". Egy szép népdal, kernenesaljai barátainak ajánlva. Mind
szövege, mind dallama ennek a népdalnak saját szerzernénye volt.
Erdemesnek tartom megjegyezni, hogy ennek a népdalnak .szövege
nyomán írta sokkal később, állítólag, idősb Rácz Pali híres primas.
a közismert "Lehullott a rezgő nyárfa ezüstszínű levele" círnű dalt,
néhai Erzsébet királyné kedves nótáját. Hogy így áll a dolog, azt
bizonyítani látszik az is, hogy idősb Rácz Pali ezt a nótát a Zenei.
Lexikon adatai szerint 1877-ben írta, Bolla Gábor pedig jóval előbb,
az 50-es években. Rácz Pali természetesen más dallammal és meg-o
toldat! szöveggel jelentette meg. (Nb. Rácz Pali "ezüstszínű" levélről
beszél, Balla Gábor pedig "aranyszínűrőJ".)

Bolla Gábor dallama is nagyon kedves és fülbemászó. Össze-
hasonlítás véget! ide iktat juk Balla Gábor szövegét :

..Lehullott a rezgő nyárfa aranvszínű levele
S hogy lehullott, elsodorta azt az ősz hideg szele,
Egy levélen volt Írva a rózsárnró] ez üzenet :
Gyenge ő még s ha szeret is. férjhez adni nem lehel.

Elmult az ősz, el a zord tel. kivirult akikelet,
Újra hajtott azon nyárfa aranvszínű levelei,
Azon is volt egy üzenet éj-gyöngyharmattal Írva:
Most viszik a kedves rózsémet nyugodni a sírba."

A magyar népdal terjesztése érdekében kifejtett buzgalmávaE
elismerésre méltó érdemet szerzett. Limbay Elemér, polgári nevén
Limbeck Ferenc, a mostani győri Hungária-kávéház volt tulajdonosa,
mint szenvedélyes népdalszöveg-gyüjtő, közel 1200 nótaszöveget
gyüjtött össze munkatársaival. Ezen szövegek jó részének dallamá-
hoz a zongorakíséretet klasszikusan egyszerű és mégis tökéletes
harmonizálassal Bolla Gábor látta el, úgy, hogy a dallamokat kezdő
zongorázó is kedvvel iátszhatta. Volt is a "Dal-albümnak" kelete,
Ma már alig találhatók példányok belőle. Megjegyzendő, a nótaszö-
vegeket Hennicke Rezső, egykori hírneves győri könyvkereskedö adta
ki 6, gyönyörű díszkötéses kötetben, melyek közül az első I880-ban,
az utolsó 1888-ban jelent meg a könyvpiacon. Ez a Dal-album
abban az időben a magyar zene diadalát jelentette.

Balla Gábor után, a zongorakíséretet a dallamokhoz Nemesc-
vits Antal, néhai győri zenetanár készítette. Ez a dalalbum, mint az,
album további kötete Braunschweigban. Litolf Henriknél jelent meg.
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A két együttes album oly elterjedest nyert, amely minden várakozást
Jelülmult. A "Magyar Dal-albumnak" ez a két vaskos kötete a
magyar népdal nak első legterjedelmesebb és legolcsóbb gyüjteménye,
rnely eddig zeneirodalmunkban megjelent. Valóságos nótaszüret ez
.a gyűjtemény.

Apja halála után Bolla Gábor jó ideig az evangélikus konvent
.épülelében tartózkodott, apja utódának, Benedek Adolfnak lakásán.
Innen történt elköltözködése után, hogy hol járt, merre járt, milyen
.kőrülrnények között élt, arról nincs tudomása ezen adatok szeigál-
tatójának. Hányatott életét Győrött fejezte be 1886 szept. 24-én, hol
.a városi kerházban huny ta le örökre szemeit

Bolla Gábor maga, feltűnést egyáltalában nem kereső lermé-
szelénél fogva, soha nem hozakodott elő sikereivel, tehetségének
sokoldalúságával. Amit tudok róla, több évi megfigyelésem, vagy a
véletlen folytán sikerült megtudnom. Közelebbi összeköttetésem mind-
addig fennállott 'vele, míg sorsom az apai hajlékot - ahol Bolla
.Gábor gyakori vendég volt - elhagyni nem kényszerített.

"Zavartalan öröm nem halandóknak jutott osztályrészül", -
-mondja a költö. Ezt a mondásl Bolla Gábornak is sajnosan kellett
.tapasztalnia.

Mikor ezt a szerény megemlékezést a nyilvánosság elé bocsá-
-torn, az emlékezés szárnyán akartam visszaszáll ni a multba s egy-
két meleg szóval rávilágítani arra a sokoldalú tehetségre, akit vég-
zete megfosztott attól, hogy tehetségéhez mérten érvényesülhessen.
Oe, aki dalolt életében, az a nóta szárnyain, a szellem tiszta vilá-
-gába emelkedett.

Bolla Gábor, felesége révén rokonságban állott Nemes góri
Bargátay Szabó Ferenc szendi evangélikus lelkésszel és az egykori
neves soproni tanárral, Nemes góri Borgátay Szabo Józseffel, aki
.egyházi célokra tekintélyes alapítványokat tett. Balla Gábornak még
élő, 88 éves özvegy matróna leányán kivül, ma csak e sorok írója
.él azok közül, akik Bolla Gábort közelebbről ismerték s aki életének
.derűs mozzanatairól tudomással bír.

Én a hála meleg érzésével gondolok reája, az ő dalos kedvű,
mesélö, tréfáló alakjára és aki ma is az ő remek összhangosításával

játszom - reá való emlékezésül - Szentirmai Elemér ismert dal-
költő szívet dobogtató nótáját : a "Csak egy szép lányt".

Szerény véleményem szerint. Bolla Gábor, mint a régi magyar
zenei életnek markáns alakja, rászolgált arra, hogy ernlékét az utó-
kor előtt felidézzem.

Az iskola humora.
Közlí : Szabó Lajos tanító, Meszlen.

Isten és a Sátán akaratának teljesítéséről ven szó.
Pistát a csősz megfogta és megverte. mert cseresznyét lopott.
- Pista kinek az akaratát teljesítette és mikor lett volna boldog?
- Ha a csősz nem fogja meg! - mondia egy hasonló bűn-

:ben részes.
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MEGJEGYZESeK
A New-Yorki Hungarian Reference Library

19 West 44th Street, New-York, N. Y.

A Magyar Nemzeti Múzeum felügyelete alatt megnyílt New-
Yorkban a Hungarian Reference Library az amerikai. tudományos
világ és nagyközönség részére. A nyelvi elszigeteltsége mellett oly
.kevéssé ismert magyarságnak gazdag történelmi mult ja, nem kevésbé
gazdag és értékes jelene méltó kifejezési eszközt nyert ebben a
könyvtárban, melynek dr. Telkes László, korábban az amerikai
Harvard University-nek előadója áll az élén. -

A könyvtár minden magyar tudományos vonatkozású ügyben
díjtalan szó- vagy írásbeli felvilágosítással szolgál a tudományos
kutatást Iolytatóknak és mindazoknak, akik valamely magyar kérdés
iránt érdeklődnek. Minden felvilágosítás, melyet a kőnyvtár nyújl,
megbízható Iorrásmunkékre alapított tudományos jellegű felvilágosí-
tás, mely pontosan idézi a forrást, amelyből merítették.

A könyvtár gerincét egy 5000 kötetes angolnyelvű magyar szak-
. .könyvtár képezi, magában foglalva a Magyarországot bármely vonat-

kozásban ismertető vagy érintő összes angolnyelvű munkákat. A
.gyűjternényben ugyancsak megtalál ható a 812 különléle angolnyelvű
folyóiratban Magyarországra vonatkozólag megjelent tízezer. cikk is.
. Ennek az angolnyelvű magyar könyvtárnak és folyó irat gyüite-
ménynek jelentős részét a Feleky-könyvtár, néhai Feleky Károlynak,
a kitűnő tudósnak és könyvgyüjtőnek kőnyvtára alkotja.

Külön értéke a könvvtámak, hogya benne foglalt műveket
-egy részletes, könnyen kezélhető bibliográfia egészíti ki, mely min-
-den tárgykőrre vonatkozólag nemcsak megbízható vezérionalat, .
hanem hathatós segédeszközt is ad.

Információs szolgálatán kívül a könyvtár feladatául tűzte ki
Magyarország és Amerika kultúrértékeinek a két nagy nemzet előtt
való kölcsönös megismertetését. Az ily irányú munkásság felöleli a
kultúrkapcsolatok minden vonatkozását, a két ország tudományos
-életének, művészetének és egyéb kulturális értékeinek kölcsönös
ismertetését, ápolva és fokozva a két ország közötti barátságot és
megértést. - Lapunk az új könyvtár hivatalos kiadványával csere-
viszonyba lépett. .----

Dr. Horváth Győzö püspök, kalocsai nagyprépost és Ruszthy-
Rustek Károly tanügyi tanácsos törvényjavaslat-tervezetet szerkesztett
.a népiskolai terhek arányos megosztásaról és a nem állami tanítók
helyi ilIetményeinek korszerű kiszolgáltatásáról. A javaslathoz álta-
lános és részletes indokolás fűződik sebben meggyőzően és pontos
adatokkal mutatják ki a szerzők, hogy miképpen lehetne e kérdést
.az iskolafenntartási terhek arányosításával megoldani, amikor a tanítók
illetményeit az államkincstár szolgáltatná ki, a kántori fizetés kérdése
is megoldást nyerhetne s az idejétmulta szolgáltatások is megszűn-
.nének. A tervezet nagy figyelmet érdemlő megoldást ajánl.
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A Kemenesaliaí Evangélikus Tanítóegyesület f. évi június.
17-én tartotta rendes tavaszi közgyűlését Celldömölkön.

A gyűlés istentisztelettel kezdödött, melyen Molitórisz János.
esperes hirde.ett igét.

Gaál Sándor elnök megnyitó beszédében rámutatott a mai.
eszmék zűrzavaros világára, amelyben világnézetek harca küzd
egymással. ..Az eszmék harca közt igen fontos szerep vár a tanító-
ságra. - Ürömmel üdvözli a főiskolai tanítóképzés megvalósulását.
- Mély meginduItsággal emlékezik a korán elhunyt kertársról. Gősy
Ferenc kemenesmihálvfai ig.-tanítóról, aki az evangélikus tanító igazi
mintaképe volt. Ai egyesület tagjai állva hallgatták végig a derék
kartárs emlékének hódoló szavakat. Kegyeletes szavakkal emlékezik
meg Varga Gyula esperesről, aki 34 évi esperessége alatt a tanítók
ügyeit szeretettel intézte. - Lelkes örömmel ünnepelte az egyesület
nagybányai vitéz Horthy Miklóst, Magyarország korrnánvzóját, abból
az alkalomból, hogy életének 70. évét betöltötte. Elnök' kerte az.
Istent, hogy hazánknak ez az igazán hivalott vezére elvezethesse-
ezt a nemzetet egy szebb és jobb magyar jövő révpartjára.

Elnök meleg tisztelettel köszönti koJtai Vidos Dániel ehm. fel-
ügyelőt és Molitórisz János esperest.

Munkát olvasott Vida Béla dukai tanító: "A tanító a gyüleke-
zet életében" címmel. Előadásában a falusi tanító helyzetél tárgyalja,
akinek megvan a lehetősége arra, hogy a tanítói hivatást munká-
ján és személvén keresztül megbecsültesse. Előadása a ma talajá-
ból kiszakadt gyakorlati pedagógia. Közgyűlés az értékes munkáért
előadónak köszönelet szavaz és elhatározza, hogya munka az
"Evangélikus Népiskolának " megjelentetés céljából megküldessék.

Pénztáros jelentéséből kitűnik, hogy a "Gyógyház"-ra 432'02
pengő folyt be.

Közgyűlés az egyházmegyei gyűlésre tanítóképviselöül Tompa
Lajost küldi ki. Szövetséglanácsi képviselőnek Szakály Dezsőt
választja meg. Egyházkerületi képviselőleül Nagy. Kálmán nagy-
geresdi és Graf Samu soproni kartársakat választja meg egyhangúlag.

Szakály Dezső két határozati javaslatát eljogadja a közgyűlés.
Az elsőben köszönő feliratot intéz Püspök Ur Ü nagvrnéltóságához
a tanítói hivatás és munka tárgyában kiadott 211. 111./937-38. szárnú
rendeletéért.

A második javaslat szerint kéréssel fordul a "Szeptembertől-
júniusig " c. V-VI. olvasókönyv írói hoz azíránt, hogya könyv cím-
lapjára nyomott képet egy hasonló evangéliumi szellemet sugárzó,
de minden tekintetben magyar szellemű és kivitelezésű képpel.
cseréljék ki.

Elnök a kartársaknak Istentől áldott pihenést és felüdülést
kívánva a gyűlést bezárja.

Tanítótestvér, van Feleséged, gyermeked? Gondolj az ő egészségükre is f'
Ne Feledkezz meg a Gyógyházról!
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A Vasi Közép Evangélikus Egyházmegye Tanítóegyesülete
f. év július hó 6-án tartotta rendes közgyűlését Körmenden, Somogyi
Béla elnökletével nagy érdeklődés mellett. Megjelent a közgyűlésen
Zongor Béla kormányfőtanácsos, esperes, Vasvármegye kir. tanfelü-
gyeJőségének képviseletében dr. Schőmen Lajos tanügyi fogalmazó,
Schleifer Károly ny. ezredes, Benedek Frigyes polg. isk. ny. igazgató,
Sár-kány Ferencnv. máv. felügyelő, Kluge Pál körmendi egyh.vkőzségi
felügyelő, Kiss István vallástanár és a lelkészi kar számos tagja.

Somogyi Béla elnöki megnyitójabanélénk színekkel festette meg
a tanítóság helyzetképét. majd rámutatott arra, hogy a nyári pihenő
erőgyűjtést és előkészületei jelent a következő munkaévre. Megemlé-
kezett a magyar államiság megalapítójáról, az első nagy királyról :
Szerit Istvánról. Isten iránti hálával és hódoló tisztelettel emlékezett
meg a magyárok vezéréról : .Horthy Miklósról, születése 70. évfordu-
lója alkalmából és lsten gazdag áldását kérle életére. Meleg sza-
vakkal üdvözölte Zongor Béla korrnányfötanácsos esperest 20 éves
esperessége alkalmából, ki mindig szeretettel és bölcs irányításával
ott állt tanítói mellett. ."..',.::t

A közgyűlésen Szabo Lajos meszleni tanító tartott előadást
"Előkészület az iskolai tanltásra" CÍmen. Megállapította előadása
folyamán, hogy értékes, eredményes munkát csak kornoly előkészület
után tud a tanító végezni.

Vörös Jenő hegyháthodászi 'tanító "Tanítási anyag a vallás-
erkölcsi nevelés szolgálatában " .cirnű értekezésében rámutatott arra,
hogya tanítást meg kell tölteni valláserkölcsi tartalommal, hogya'
tanítványok az életküzdelemben megtalálják a Krisztushoz vezető útat.

Egyéb egyesületi ügyek letárgyalása után a magas színvonalú
kőzgyűlés a Hímnusz hangjaival ért véget. Szabó L.

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület ezévi közgyűlését
dr. Dománovszky Sándor egyetemi tanár elnökl éte alatt Sopronban
tartotta. .

Előző nap este az ősi líceum tápintézetében ismerkedési est
volt, amikor az ország minden részébő! összesereglett tanárok a
Dunántúli Egyházkerület vendégei voltak .

. A közgyűlést megelőző istentiszteleten Magassy Sándor liceumi
vallástanér hirdette az Igét.

A kőzgyűlést dr. Domanovszky Sándor elnök 9 órakor nyitotta
meg a líceum tornacsarnokában tartalmas beszéddel, különösen ki-
emelve Sopron nagy és fontos szerepét magyar evang. egyházunk
és általában a magyar müvelödés és tudomány történetében .

. Az üdvözlesek során Graf -Sarnu, a soproni evang. népiskola
igazgató-tanítója az Országos Evangélikus Tanítóegyesület nevé-.
ben a kővetkezőképpen üdvözölte a testvéregyesületet: "Az Orszá-
gos, Evangélikus Tanítóegyesület elnökének. megbízásából egyesüle-
tünk tiszteletteljes és meleg üdvözletet tolmácsolom. Mi, tanítók úgy
érezzük. hogy va mi munkánk nem szűnik meg akkor. mikor az
általunk nevelt kis emberpalántákat átűltetjük az élei rőg ős mezejére,
vagy további ápolás és nevelés céljából átadjuk a középiskoláknek.
Természetes tehát, hogy érdeklodéssel kísérjük ezon iskolák munká-
itt is, melyek a népiskola munkáját folytatják. Es természetes az is,



318

hogy' az a határvonal, mely a népiskola és a középiskola között
van, nem lehet áthidalhatatlan szakadék vagy áthatlan drótsövény,
hanem gondosan megalapozott és jól kiépített út, mely tulajdonkép-
pen nem is határvonal, hanem inkább összekötő vonal.

Mi, tanítók szívesen közrernűködünk abban, hogy tanártest-
véreinkkel, mint egy hazának es egy egyháznak fiai, közös erővel
dolgozzunk hazánk és Krisztus országának építésén. Mi, tanítók.
lenn az alapkeresés és alaprakás körül, Onök valamivel közelebb a
Naphoz, az emeletek egymásfölé való helyezése. által, míg el nem
készülnek azok. az oszlopok, azok a pillérek, amelyeken a haza
és az egyház épülete nyugszik.

E szép építő munka szolgálatában áll a mai közgyűlés is. Kivá-
nom, hogy ennek tanácskozásain legyen Isten gazdag áldása, hogy
az egyes nevelőintézetek. valamint a tanári és tanítói lelkek harmó-
niája által is közelebb jussunk kilűzött célunkhoz. "

Kapi Králik Jenő budapesti énektanár és karigazgaló a közép-
iskolai énektanítás problémájáról érlekezett. Értékes és tanulságos.
előadását, L:'li,e1ybenarra mulatott rá, hogy nemcsak a íheológiában,
hanem az egyházi zene dolgában is vissza, kell térnünk Lutherhez.
feszült figyelemmel hallgatta a közgyűlés. Ugy tudjuk, hogy valame-
lyik szaklapban fog megjelenni, azért bővebben nem is ismertetjük.

A különféle jelentések után az egyes szakosztályok üléseztek.
délben pedig Sopron városa látta vendégü! a közgyűlés tagjait az.
Erzsébet-kertben. A banketlen dr. Sopronyi Thurner Mihály polgár-
mester meleg szavakkal üdvözölte a vendégeket, azután pedig több
komoly és humoros felköszöntő hangzott el. Délután a vendégek egy
része a várost tekintette meg, a másik része kirándult a Muck-
mcsszelátó mellett épült menedékházhoz. A közgyűlésre Sopronba
jött tanárok egy része még a hétfőt is Sopronban töltötte és gyönyör-
ködött a patinás belváros remekműveiben vagy Sopron környékének
természeti szépségeiben. G. S.

A Dunáninneni Ág. Hítv, Ev. Egyházkerületi Tanítóegyesület
folyó évi szeprember hó .l-én délután 3 órakor Hegyeshalomban az.
ev. iskola tantermében tartja évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés tárgysorozata : 1. Elnök megnyitója. 2. "Amire a
gyermekek minket (pedagógusokat) tanítanak." Elő?dó: Szücs Sándor
magyaróvári lelkész. 3. "Melyik a legnehezebb szellemi munka ?"
Előadó: vitéz Pataky Sándor bokodi tanító. 4. Egyházmegyei tanít-ó-
egyesületek tárgyalást igénylő határozatai. (Közgyűlés előtt pár nappal
az elnökhöz küldendők). 5.. Egyesületi ügyek. 6. Pénztáros jelentése.
7. Számvevő jelentése. 8.Indítványok. (Közgyűlés előtt 3 nappal az.
elnöknél benyujtandók). 9. Tisztújítás. 10. A közgyűlés berekesztése.

Gyógyházra begyült újabb adományok.
, l

Nagy Lajos Alszopor 2 részjegy 50 P. Jákfai Gömbős Sándor
Pusz!amiske 4 P. Kiss Lajos Györúifalu 1 P. Somogyi Béla Körmend
I. részlet 50 P. Bartsch Lajos Györe, részlet 5 P. Özv. Kíszely
Jánosné Cegléd, I. részlet 50 P. Tóth Ernő Nemeskér. 25 P ..



319J

Pályázati hirdetmény.
Hogya kisebbségí nyelvű népiskolákban a jövőben meg üre-

sedő tanítói állások betöltésenél kellő számban álljanák rendelke-
zésre megíelelöen képzett tanítók,. a tanítóínőlképző-intézetekben
működö németnyelvű előkészítő tanfolyamokon szerezhető képzettség
kiegészítésére a hivátali. elődöm 18.969/1937. eln. sz. rendelete alap-
ján az 1937. szepternberében Budapesten felállított egyéves; némel-
nyelvi tanítói továbbképző tanlolyamra az 1938/39. iskolai évre is
25 férfi és 5 nöhallgatót veszek fel. .

A felvett hallgatók a Ferenc József Tanítók Házában (Budapest,
VIlI. ker. Szentkirályi-utca 47) tárcám terhére ingyenes ellátásban
(szállás, élelmezés, rnosás) részesülnek. Pályázhatnak olyan állás-
talan okleveles tanítók, akik a sikeres továbbképzéshez kellő alapul

. szolgáló nemetnyelvi készséggel rendelkeznek. A hozzám címzett és
szabályszerűen bélyegeit pályázati kérvényeket a tanfolyam vezető-'
ségéhez (Budapest, VIlI. ker. Szentkírályi-u. 47) folyó évi augusztus
lO-ig kell beküldeni az alábbi mellékletekkel : 1. születési anyakönyvi
kivonat, 2. a tanítói oklevél kőzhitelű másolata, .3. hatosági erkölcsi
bizonyítvány, 4. helyhatósági bizonyítvány a szülök helyzetéről és
családi körülményeiről, 5. a folyamodó rövid életrajza, 6. orvosi
bizonyítvány. A felvétel a f. évi szeptember elején tartandó felvételi
vizsgálat alapján történik. A vizsgálat helyéről és idejéről a folya-
modókat a tanfolyam vezetősége értesíti.

Az egymást kővető két napon tartandó felvételi vizsgálat irás-
beli és szóbelí részból áll. Az írásbeli vizsgálaton neveléstani vagy
módszertani tételt kell kidolgozni német nyelven, szótár nélkül, két
óra alak A szóbelí vizsgálat anyaga: 1. fordítás magyarból németre,
2. szabad beszélgetés némel nyelven a népiskola tanítási anyagaból.

Az a pályázó, akinek a dolgozala a kívánt mértéket nem üti
meg, szóbeli vizsgálatra nem bocsátható. A felvételi vizsgálat díjtalan.

A felvétel csak akkor tekinthető végérvényesnek, ha a felvett
.hallgató szülei (gyámja) nyilatkozatot írnak alá, amelyben arra köte-
lezik magukat, hogyha gyermekük (gyámolt juk) valamely nem rajta
kívül eső okból kirnaradna, akkor a kimaradásig élvezett ingyenes
ellátási díjat az államkincstámak visszafizetik.

. A' felvett hallgatók kötelesek az előadásokon és a gyakorlati
kiképzési órákon pontosan megjelenni, esetleges mulasztásaikat sza- .
bályszerűen igazolni, a feladott írásbeli és gyakorlati munkálatokat
elvégezni és a Tanítók Háza háziszabályzatához minden tekintetben
alkalmazkodni. Akik a tanfolyam elvégzése után a tanfolyamot be-
fejező vizsgálatot sikerrel leteszik, arról a 109.629/1938. IX. ü. o. sz.
rendeletemben megkapott bizonyítványt kapnak, aminek alapján a
német anyanyelvű tanulók oktatására szolgáló kisebbségi iskolákban
való tanításra jogosultságot nyernek, és az ilyen célra szolgáló állami,
községi és társulati népiskoláknél megüresedő állások betöltésénél
előnyben részesülnek. Igyekezni fogok odahatni. hogy e bizonyít-
vánnyal rendelkezők elsőbbsége az egyházi hatóság alatt álló isko-
láknál is elismertessék.

Budapest, 1938 június 27-én.
A m. hir. vaIlás- és közoktatásügyi miniszter.
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Az Eötvös-alap gyűlései.
A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapie f. év· július hó -l-én a

Tanítók Ferenc József Házában választmányi, ezt követöl eg Országos
Osztobizottsági. majd közgyűlést tartott.

A választmányi ülés az Országos Osztóbizottság és a közgyűlés
elé kerülő ügyekkel Ioglalkozott." -

Az Országos Osztóbizottság Farkas Gyula elnöklése mellett
8000 P összegben jutalmat, segélyt és árvanevelési segélyt osztott ki
·a tagok gyermekei, özvegyei és árvái között, továbbá 107 tanító-
gyermeket vett fel az Eötvös-alap internátusaiba.

A közgyűlésen Rákos István kir. tanácsos elnökölt. Megnyitó
beszédében Szerit Istvánra emlékezett s azt az óhaját fejezte ki,
hogy az országalapító nagy király áldásos szelleme termékenyítse
a magyar tanítóság lelkületét.

Háros Antal főtitkár jelentéséből örömmel vette tudomásul a
közgyűlés, hogy az elmult esztendőben 477 tag lépett az Eötvös-
alapba s tagok száma 7606-ra emelkedett.

Hálával vette a közgyűlés, hogyam. kir. belügyminiszter az
Eötvös-alapnak, mint jóléti intézménynek 1500 P támogatást juttatott.
Utasította egyben az elnökséget, hogy az 1930. évi VI. t-c. végre-
hajtási utasításának 13. §-a alapján az Eötvös-alap internátusaiban
gondozott tanítógyermekeknek hathatósabb támogatását kérje a m. kir.
vallas- és közoktatásügyi miniszterlől.

Osztatlan örömet váltott ki a közgyülésből, hogy özv. Farkas
Elekné ny. fővárosi tanítónő a "Farkas Pista jutalomdíj alapitvány"
összegét 8200 P-re gyarapította, továbbá, hogy özv. Barabás Sándorné
ceglédi lakos "Barabás Sándor és neje Szentiványi Bianka családi
alapítványa" CÍmen a ceglédi rel. egyházra 8278 P-t bízott s a kamatok
odaítélésének jogát az Eötvös-alapra hagyományozta s végül, hogy
a Magyar Altalános Köszénbánya Rt. a Tanítók Házánál tett jubi-
leumi szobaalapítványának összegét 4000 F-re emelte.

Az Eötvös-alap zárószámadásait és leöltségvetését Gergely Islván
.szárn tartó ismertette. Szarvas Ede, a számvizsgáló bizottság elnöke
terjesztette elő azután jelentését. A közgyűlés az elnökségnek a
lelmentvénví megadta és az évi tagsági díjat 4 pengőben állapí-
totta meg. .

A Tanítók Ferenc József Háza, a Peteriv Sándor Leányotthon
és a keszthelyi Rákos István fiúotthon és üdülőház működéséról
Péterhidi József igazgató, a számtartó és a főtitkár adott számot.
Jelentéseik szerint a három házban 174 tanítógyermek kapott igen
rnérsékelt áron teljes köztartást. A Tanítók Ferenc József Házában
833 tag 2500, a keszthelyi házban pedig 96 tag 1305 napot időzött,
mint vendég. A keszthelyi ház diákszállóiát 17 iskolai kiránduló-
csoport 369 növendékkel vette igénybe .

.. Az Eötvös-alap gazdasági szervei közül a Kalász Rt. 15.000 pot,
az Onsegélyzö és Családjóléti Osztály pedig 1500 P-t jövedelmezett
.a tagok íelsegélvezésére.

Az indítványok során a közgyülés elhatározta, hogy a Tanítók
Ferenc József Házában és Péterffy Sándor Leányotthonban elhelyez-
kedett tanítógyermekek .közül azoknak, akiknek szülei· . legalább 15
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éve tagjai az Eötvös-alapnak, az évi köztartási díját 500 P -röl 450
P-re, azoknak pedig, akiknek szülei legalább 20 éve tagok, évi 400
P-re szállítja le, ha az ifjak legalább jó eredménnyel érettségiztek,
alapvizsgáztak. illetőleg szigorIatoztak.

A közgyűlés azután Keresztes Vencel relügyelőt tiszteletbeli
elnökke. Padányi Andor kir. tanlelügvelöt, a relügyelőbizottság tagját"
Dobos János és Kindlovits Pál ny. lőv. igazgatókat, Bodor Laios,
Csernai Mátyás, Deák István, Haller János, Iwsits Gyula Ielügyeló-
ket, tanítóegyesületi elnökőket. Perényi Rezső és Mrász József igaz-
gatókat az Eötvös-alap fejlesztése körül szerzett különös érdemeik
elismeréseképpen,' tiszteletbeli taggá választotta.

Végül a tisztújítást ejtette meg a közgyűlés. Egyhangúlag, köz-'
relkiáltással választotta meg elnökké Rákos István kir. tanácsost,
alelnökké Berkényi Károly, Galla Endre igazgatókat és Moldoványi '
Gábor felügyelőt, főtitkárrá Háros Antalt, titkárrá Oldal Annát, jegy-
zővé Harmat Ferencet és vitéz Papo Gyulát, számtartóvá Gergely
Istvánt, ellenőrré Gundy Károlyt s ügyésszé Bulissa Károly dr.-t.
Az Országos Osztóbizottság elnökévé Farkas Gyulát Békésröl, Balassa
Jánost Oros házáról, Láncz Józsefet Budafokról választották. A szám- .
vizsgálóbizottság tagjai Czibor János Uipeströl, Marikovszky Gyula
és Szarvas Ede Kispestről, Sille József és Tas József Budapestről
lettek. Ezeken kívül a közgyűlés még 50 tagú választmányt és 100.
tagú osztóbizottságot választott.

Evangélikus Tanítóképző Akadémia Sopronban.
A magyarországi evangélikus egyetemes egyház és az egyház-

kerületek elnökségei f. évi június 22-'én tartott gyűlésükön tárgyalták
a tanítóképzés reformjával kapcsolatos kérdéseket. Az elnökségi ér-
tekezlet kimondotta, hogy a törvényben biztosított két tanítóképző-
akadémia közül az egyik tanítóképző-intézetet Sopronban kívánja
elhelyezni. Azok tehát, akik elhatározták, hogy evangélikus tanítói
pályára lépnek, liceumi (eddigi tanító~épző-intézeO tanulmányaikat
is lehetőleg Sopronban kezdjék meg. Igy tanulmányaikban meg lesz
a folytonosság és akadémiai felvételük is könnyebben megvalósít-
ható. A soproni liceumba (eddig tanítóképző-intézet) való felvételek
még folyamatban vannak. •

Az iskola humora.
Közli: Szabó Lajos tanító, Meszlen.

Tisztaságvizsgálat van az iskolában.
- No, Kálmán, miért nyirattad a hajadat olyan rövidre?
- Azért, hogy meg ne lehessen húzni!

- *
A föld forgásáról beszélget az osztály.

Miért nem látod éjjel a napot? - kérdi a tanító.
Mert alszom! releli egy álomszuszék.
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Ké)NYVISMERTETÉS
A gyermek vasárnapia. (II. kötet. Gyermekistentiszteleti beszéd-

vázlatok husvét után 6. vasárnaptól az egyházi év végéig és alkalmi
ünnepekre. A dán, finn, norvég és svéd evangélikus egyházi gyermek-
irodalomból teldolgozták : Wolf Lajos ceglédi csperes-lelkész, Dedinszky
Gyula kiskőrösi és Kiss György bényei lelkész.)

A Scholtz Testvérek kiadásában (Budapest, IX., Ferenc-körút
19-21.) megjelent mű méltó folytatása a hasonló 1. kötetnek, s
valóban teljessé teszi így az ifjúság lelki gondozására szolgáló isten-
tiszteleti munka ez értékes segedeszközét.

A beszéd vázlatok kiváló alapot nyujtanak mély evangélikus
vallásosságtól áthatott elmélkedés számára, s valóban elmélyedő
vallásosságból eredve mély bibliai szemléleten alapulnak. A gyermek
figyelmét megragadják az elmélkedések megvilágítására szolgáló
megkapó, a gyermek világából eredt, s az élet minden mozzanatát

..élénken szemléltető történetek. Ez érdekes és találó képek lekötik a
gyermek érdeklődését, s ráirányítiák a beszéd alapeszméjére. Eüggelék-
képpen sorakoznak a magyarázó történetek az elmélkedések végén,
vagy elején, s így nem zavarjak azok egységét.

E kötetnek is előnye az, ami az első köteté : a beszédnek váz-
latos kidolgozása megóv a szolgai használat veszedelmétől, rnert arra
készteti az olvasót és lelkitanítót, hogy azon gondolkozzék, s el-
merüljön a gyermek lelkivilágának meglelelő beszéd megalkotásában.

Az északi evangélikus népek tej lett ifjúsági vallásos irdalmának
gyöngyeit tették a szerzők hozzáférhetővé a magyar gyermeki st en-
tiszteleti lelkészi szeigálat számára, s valóban nagy segítséget nyuj-
tanak benne a lelki vezetőknek a gyermeknek Krisztushoz vezetésében.
Egy-egy bibliai helynek több feldolgozását is hozzák, valamint egy-
egy vasárnapra és ünnepi alkalomra több bibliai' helyet is feldolgoz-
nak. Igy bőséges anyagot nyujtanak a 272 oldalas kötetben több
esztendő munkájára. Az alkalmi ünnepi beszédvázlatok között talá-
lunk anyagot missziói ünnepek, konlirmáció, reformáció, nemzeti
ünnep, tanévnyitás, tanévzárás, anyák napja, madarak- és fáknapja
alkalmára, ami különösen emeli a kötet gyakorlati használhatóságát
és értékét. Révész István segédlelkész készítette művészi borítéklap
a folyóvizekre kívánkozó szarvas képét, s a vonatkozó bibliai helyet
hozza ízléses kivitelben.

Tanítótestvéreim részére [ó lélekkel ajánlom a Gyermek vasár-
napja II. kötetét, amelynek ízléses nyomdai kivitele lapunk nyomdá-
jának műszaki munkáját dícséri. S.

A soproni tanítóképzőintézet 1937-38. évi értesítőiét Rozsondai
Károly igazgató szerkesztette. Alapunk nyomdájában készült értesítő
megemlékezve a kormányzó 70. születésnapjáról, tényképet is közöl
O tőméltóságáról. Majd D. Kapi Béla püspök titkos [anécsosi kineve-
zési kéziratát hozza, s lelkes méltatást "szentel O, nagyméltósága
érdemeinek e gondolat körül : a haza szolgálatában. Dr. Szilvási
Gyula elhunytál meleghangú megemlékezésben jelenti az értesítő, s

_méltatia a kiváló kórházi főorvos, egészségtantanár. s intézeti orvos
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áldásos munkáiát, tudományos tevékenységet. Történeti értéke van
·a következő közleménynek, mert gyorsírói jegyzet nyomán hozza
D. Kapi Béla felsőházi beszédét a tanítóképzésre vonatkozó törvény-
javaslat tárgyalásán. Gyönyörű gondolat ragadja meg Iigyelmünket
a nagyszabású beszédből: "Fontosnak tartom, hogyatanítóképzés
és képesilés megkapta azt a rangemelést, amelyre már régen méltó
és boldog vagyok, hogy itt., a Felsőház törvényhozó testületében,
elmondhatom, hogy ez a rangemelés a magyar lelkekben tulajdon-
képpen nem rangemelés. hanem rangelismerés, külső kifejezése a
tanítóképzés. a tanítói hivatás és a magyar tanítóság áldott munkáia
értékelésének." Rozsondai Károly igazgató külön, irodalmi forrásokra
támaszkodó, kitűnő tanulmányban, foglalkozik az új tanítóképzés
kérdésével : "Uj korszak küszöbén" címen. Gazdag, gondolatokkal
ékes beszédben szól az. igazgató az iskolai év bezárásakor az egész
intézethez. A növendékeit lelkiismeretesen vizsgáló, ismerő és figye-
lemmel kísérő nevelő hangja csendül meg a beszédből, s tükröt
tartva a hallgatóság elé, igyekszik jellemnevelő hatással elbocsátani
az ifjúságot az intézet kőtelékéből. Dr. Gárdonyi Zoltán "Gondolatok
.a kántorképzés iövöiéhez" címen értekezik. Ismerteti az új rend
szerinti zenei képzés kőrülményeit, s kiváló gyakorlati érzékkel vilá-,'
gítja meg, hogy történjék az akadémián a két éven áttartó kántor-
képzés. A tanulmány helyes megvilágításba állítja a kántorképzés ügyét.

Kardeván Jenő tanár tanulmánya "Intézetünk és a kisebbségi
népoktatás " címen ismerteti az intézetben működő némel nyelvű
kisebbségi tanfolyam munkáját. Az intézetben tanárhiány miatt teljes
tanfolyam nem volt felállítható. .A tanfolyam növendékeinknek két
tanfolyami és két rendes nérriet órájuk volt. Az I-IL, a Ill-IV: és
az V. osztály alkotott egy-egy külön csoportot. Ismerteti a tanulmány
azután a tantárgyak szerinti munkát, a tankönyvek alapján történő
tevékenységet s az e célra szolgáló tanítási tervezetek .kidolgozását.
.az irodalmi oktatás anyagát, Ismerteti végül (a tanfolyam kiegészítő
képesítő vizsgálatát s az újabban a vkrn. részéről fölállított 1 éves
német nyelvű továbbképző tanítói tanfolyam ot. Az ismertetett tanul-
mányok 35 oldalra terjedően magukban véve is külön munkálatnak
felelnek meg, .azonban a 99 oldalas értesítő további adatokkal is r:

bőven nyújt tájékoztatást az intézet valóban gazdag, áldásos mun-
kásságáról, amiről bővebben helyhiány miatt már nem ernlékez-:
hetünk meg.

A szarva si evangélikus tanítóképzőintézet értesítője az
1937~38. tanévről. Kiss Sándor igazgató szerkesztésében 48 oldal
ismerteti az intézet működését. Megemlékezik néhai Mikolik Kálmán
intézőbizottsági tagról s egy elhunyt V. osztályos növendékról. Szól
a tanév történetéről, ismerteti az intézet tanári testületél sannak
tudományos és társadalmi munkásságát, amely széleskörű és gazdag
tevékenységről tesz bizonyságot. A növendékek, majd a gyakorló-
iskola névsora után ismerteti az intézet gazdaságát, amelyből közel
50 q szemes terményt élvezett, valamint a várostól nyert termény-
adományt s intézeti kertgazdálkodást. Részletesen szól a nevelés és
tanítás, továbbá a kántorképzés ügyéről, a gyakorlati, az önképzö-
köri munkáról, a látozatésokról, egészségi állapotról, vizsgálatokról.
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Statisztikai kimutatás és a következő tanévre szóló tájékoztató zárja,
be az intézet áldásos munkáiáról hű képet nytrjtó értesífőt.

A budapesti evangélikus leány gimnázium értesítöie dr. Bánkuti
Dezső igazgató szerkesztésében készült. Az ízléses köntösben 64
oldalon nyomott értesítő szép lényképlölvételekben örökíti meg az
intézet részéről Kuístein várában állított emléktáblát sannak lelep-
lezését több jelenetben. Az igazgató hosszabb lelkes . tanulmányban
számol be a kulsteini utazás minden mozzanatáról, ahova II tanár
és 21 növendék juthatott el több megértő, lelkes .. egyházi férfiú s
közösség támogatásából. Majd az elhunyt Németh Odön telügyelőről
emlékezik meg Jeszenszki Ilona tanár a Simonyi-ünnepen elhangzott
előadás. keretében meleg hangon, hűen jellemezve a kiváló egyházi
férfiú érdemeit és munkásságát. Dr. Dömötörné Nőtel Elza méltatja
dr. Láng Margit tanári munkásságát nagy elismeréssel. A tanárok
széleskörü tudományos müködése után ismerteti az értesítő az iskolaév
történetét, annak minden részletre kiterjedő mozzanatával. együtt.
Az iskola növendékeinek névsora, az egyesületek, könyvtárak, szer-
tárak, statisztika s több fénykép mellett közli a jövő tanévre szóló
tudnivalókat.

A soproni evangélikus népiskola 1937-38. tanévről szöló
értesítőíét magyar és némel nyelven Gra! Samu igazgató adta ki.
Ismerteti a tanév mozzanatait, méltatja a távozó és az újonnan
kinevezett kir.tanfelügyelő munkásságát. Nagy figyelmet szentel a
-vallásos és hazafias nevelés kérdésének s ismerteti az ünnepélyeket.
az egyesületi szervek munkáiát. Az értelmi, esztétikai és testnevelés
és főleg csérkészapród munka után részletes adatok szólnak a .
szegény tanulők -segélyezéséről.: ami széles mederben folyik s valóban
áldásos szeretetrnunkát képvisel. Az iskolai hatóság után a tanító.
testület névsora, munkássága, a következő tanévre vonatkozó tudni-
valók, majd a tanulők nevei zárják be a 45 oldalas, gazdag tartalmú
értesitőt, amely még német nyelven is közli a fontos adatokat s rész-
letes statisztikát is nyújtva, l-egvégül a tanítói- könyvtár állományát
ismerteti. Evangélikus Sionunk ez erős vára biztató képet tár elénk,
amikor a mindennapi és továbbképzőiskolai tanulók számát közel

"1400-ban látjuk magunk előtt. A számbeli erő mellett ott látjuk a
magas színvonalú nevelésoktatásügyi munkát s a régi hagyományokon
épülö állandó fejlődés és emelkedés képét.

A bonyhádí gimnázium (lV.- vm. reálgimnáziurn) értesítőiét
Hajas Béla igazgató szerkesztette. Bevezetőül Hajas Béla lelkes,
irodalomtörténeti adatokra épített megemlékezésben áldozik a Lehr-
család és Lehr András, Petőfi egykori tanára emlékének. Az iskola
mult jának adatai, az intézeti hatóságok után a tanári kar névsora
és széleskörű munkássága, kitüntetései kerülnek ismertetésre. Az
1937/8. tanév adatai, a tanulók érdemjegyeit is feltüntető névsora s
az érettségi vizsgálatok után az ifjúsági egyesületek s a Bonvhádi
Oregdiákok Szövetsége gazdag munkásságának ismertetése követke-
zik. Több különböző adat és statisztika után képekkel kísérve
ismerteti az intézet épületeit, intézményeit.

Vértesi : Vallástan összes I.-=-VI. ev. elemi osztály részére
egybefűzve újból kqphaió szept, 1-ére. Ára 3'20 P. KülönÍűzve L-

I
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IV.; vagy V.- VI. o. részére 1'60 P. Religionslehre I.-IV. o. német
nyelven Stráner Vilmos fordításában 1'60 P. Egyháztörténeti rész
V.- VI. o. részére németül Hatz 1. ford. 50 fillér. Megrendelhető:
"Ev. lelkész, Magyarbóly, Baranya-m. "

Szellemtudornányi művek.
Pintér Jenő: A magyar irodalom története. 1.-11.

A magyar irodalom mult jának nagy rendszerezője, Pintér Jenő,
ebben a kétkötetes művében azt foglalja össze, amit a magyar iro-
dalomról mindenkinek tudnia kell. A szerző hatalmas tudásával,
ropparit anyagismeretével és megalkuvás nélküli alaposságával hiány-
talanul adja e kétköletes tömör munkában a magyar irodalom min-
den eseményének és minden értékének pontos leírását. Munkáia
pótolhatatlan kalauz mindazok számára, akik meg akarják ismerni
nemzeti irodalmunkat.

Ravasz László : Legyen világosság. I.-HI.
"Kérdések támadnak ránk és védekeznünk kell ellenük fele-

lettel" - írja a szerzö egyik cikkében. E háromkötetes nagy mű
minden egyes írása ilyen felelet. Bölcs és okos válasz a hit.: az élet,
a világ és a magyar sors nagy kérdéseire. Olyan válasz, mely el-
igazít és útat rnutat, biztos célt és igaz mértéket ad a mai bizony-
talan világban. A három kötet másfélezer oldalon mintegy 300
beszédet, cikket és tanulmányt közöl.

Báró Villaní Lajos: A renaissance úttörői.
Az emberi műveltség történetének egyik legérdekesebb kor-

szaka elevenedik meg ebben a kitűnően megírt, tudományos értékü
könyvben. Báró Villani Lajos, az olasz lélek és az olasz művészet
kitűnő ismerője, a tudós éleslátásával és az író művészetével beszél'
Danteról, Petrarcaról. Boccaccioról, a Quattrocento íróiról s arról a
pompás, kavargó és izgató világról, melyet a világtörténelem
"renaissance" néven nevez. Megjelent márciusban.

Külföldi nevelésűgyi lapokból.
Írta: Halmai Olivér.

Schuseizerisches Ev. Schulblatt. Ez a lap külsőleg igen hason-
lít a mi Harangszónkhoz ; belsőleg csupán annyiban tér el tőle,
hogya szigorú im vallásos tartalmú cikkek igen értékesek a tanítás-
ban való felhasználhatóság szernpontiából - .szóval kimagaslik a
pedagógiai jelleg. Mealehetősen sokat foglalkozik a· hitleri Német-
ország iskolai ev. vallásoktatási problémáival.

Csak egy-két sort közlök a némelvonatkozású cikkekből.
A mult évi 45. és 46. számát használtam fel. Ezek szerint a Krisz-
tus elleni szellem mindinkább tért hódít a némel felekezeti iskolák-
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ban. Miérl ? Mert a kormányrendeletek ily értelműek. Pl.: Nem tanít-
hat oly tanító vallást, kinek felesége állandóan templomba jár. 1936
tavasza óta indult meg ez a lavina. Ennek az évnek áprilisában a
felekezeti iskolákat egyszerű en községieknek nyilvánították. Az alkal-
mazottak: tanítók' és a felsőbb hatóságok biztosítékot adtak állító-
lag arra vonatkozólag, hogya vallásoktatást eddigi formájában meg-
tartják, csorbítás nem éri majd. Azonban rövidesen kiküszöbölletett
a koráléneklés az énekórák anyagából, átutaltaltak a vallásórák
anyagához. Hogy ez mit jelent, tudjuk. S hogy minő szellem lengi
át ezt a rendelkezést, azt akkor gondolhatjuk el valószerűen, ha
tudjuk azt is, hogy az 1937. évi szepl. 4-én kelt rendelkezés a torna- .

.órák heti számát 5-re emeli s elrendeli a téli és a nyári évad után
egy-egy tornaünnepély megtartáséf. Állítólag titkos rendelkezés is
érkezett volna a nevelési tárca kebelén belül müködő bizalmi em-
berekhez, melynek végcélja : 2 éven belül a konfirmáció kiküszö-
bölése. A sajnálatos a dologban az, hogy több, mint valószínű, hogy
ez is be fog következni. Imádkozzunk iskolagyülekezeteinkben némel,

. konfirmáció előtt álló kis hittestvéreinkért ésa nagyokért is!
Az ú. n. Adolf Hitler-féle iskolákban - rnelyekben az elit

réteg fiatalja részesül oktatásban - a vallásoktatás abból áll. hogy
általánosságban ismertesse a különböző vallási tanokat. Úgy kezel-
tetik egy-egy vallás, mint az illető nép előbbrevivője, mely a nép
akaratáj. igyekezetél megacélozta. Nagy kárt jelenthet az ilynemű
intézkedés egy állam életében, mert a vallás nem életjelenség,
hanem Istennel való belső közösség, s erről talán még azok a
német kultúrpolitikusok is megfeleltkeznek újabban, kik nemrég,
odahaza, családi körben szornbatonként együttesen büszkén s Isten-
ben való bízodalommal mondották : Ich glaube an einem Gott!

Mindezeket alátámasztják azok a közölt intézkedések. melyek
az eddigi tanítóegyesületeket fokozatosan beszüntetik, Valami 8-9
ilyen feloszlatott egyesület nevét közli a 46. számú lap. S főleg
.felekezeti jellegűeket. Van köztük államilag elismert szeretetegylet is!
Ez a feloszlatás fokozatosan bővebb kört tarol le a régi egyletek
területéből. .

A Búvár júliusi száma Hindy Zoltán figyelemreméltó tanulmá-
nyát közli a mesterségek és a tudományok magyaros nyelvhasznála-
tárol. Mesterházy Jenő aSzent-Istvánra vonatkozó egykorú emlékeket
mutatia be írásban és képekben. A többi cikk az orvostudomány, a
földrajz, néprajz, népegészségügy és a technika széles munkaterüleléről
érdekesebbnél érdekesebb adatokat és összefüggéseket közöl. Tangl
Harald a vese működését ismerteti, Melly József Bulgária egészség-
védelmi kultúrájáról számol be, Mészáros László a .scholasztiká és
a természettudományok viszonyát vizsgálja. A napsugárral Berkes
Zoltán meteorológiai, Urbányi Jenő orvosi szempontból foglalkozik.

. Gergely Pál cikkét a kalotaszegi magyarságról, Bertalan Olivér vissza-
pillantását a magyarországi fürdőzés multjába, Moravek Endre tanul-
mányát az emberiség földrajzi elhelyezkedéséről, képek, térképek bőven
illusztrálják. Keöpe Viktor ·a magyar ,ház kínai rokonságát kutatia
Koppán József a méhek raizásáról, Uihelyi István a görényról íro
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HIR E K
Elhunyt pénztárosunk és kiadónk:

Kiszely János halálakor szamos részvét-
nyilvánítás -érkezett egyesülelünkhöz egy-
házi és világi vezetöegyéniségektöl. Bizony-
sága ez annak. hogy érdemes munkás-
ságát szélesebb körben is ismerték és
becsülték. Itt kell megernlitenem, hogy
ravatalára a mult számunkban felsorolt
egyesületeken s rnagánosokon kívül nyír-
egyházi karlársunk : Mátis Béla is koszo-
rút helyezett e felírással : ..Kegyelettel a
Tiszakerületi Evangélikus Tanítóegyesü-
let" s egyesületet a gyászszertartáson
személyesen képviselte.

Esküvő. F. é. július hó 16-án d. u. 5
órakor vezette oltárhoz a soproni evang.
templomban Merész Károlysoproni liceumi
rajztanár menyasszonyét Graf Margitot,
Graf . Samu soproni evang.' népiskolai
igazgató leányát.

Álláshoz jutnak a kornolvan dolgozni
akaró állásnélküli magyar polgártársaink.
ha kellő időben jelentkeznek az alá bbi
cím nél. Ugyanis a közelmultban alakult
meg az ország egyik legnagyobb válla-
lata: az Országos MaRyar Körforgalmi
Termelő és Ertekesiuí Szövetkezet, Buda-
pesten, Teréz-korut 30. II. 31. alatt Ez
a szövetkezet állandó. fixfizetéses tiszt-
viselöket. körzeti képviselőket vesz fel.
Anyagi garanciával rendelkező ügyészt
(ügyvédet) is alkalmaz fixfizetéssel a
szövetkezet,

A hetedik fizetési osztályba lépett
evangélikus tanítók: Bajor János körzetí
iskolefelügvelö, bonvhádi, Gadányi János
budapesti. Nagy Kálmán nagygeresdi.
Polster Rezső soproni. Sol ti János körzeti
iskolalelügyelő. kiskörösí igazgató. illető-
leg tanító.

A KIE Evangékus Ága f. évi szep-
tember hó 3-án és 4-én Celldörnölköh
kerületi ifjúsági konferenciát tart gllzdag
tárgysorozattal. A megnyitó áhitatot D.
Kapi Béla püspök tartja. a szepternber
4-iki ünnepi istentiszteleten is 6 nagy-
méltósága prédikál; előadók még: dr.
Scholtz Oszkár. dr. Teleki László gról,
Erős Sándor. Bácsi Sándor. Fábián Imre.
Horváth János. Hering János. Molitórisz
János s mások. Szept. 3-án a trianoni
keresztnél este 7 órakor tábortűz lesz.
ahol énekkarok. szavalókórusok stb.
szerepelnek.

Felhivás ! Országos egyesületi pénz-
tárunk sok rendkivüli kiadásunk folytán
kiürüIt! Felkérern mindazokat az-egyház-

megyei egyesületeket. ahonnan még a f.
évi tagsági díj országos egyesületünkhöz
be nem érkezett. azonnal küldiék azt be
özv. Kiszely Jánosné Cegléd, Batthyány-
utca 24. sz. címre. hogy egyesületi éle-
tünk fennakadást ne szenvedien. Ugyan-
oda küldiék a Gyógyhára szánt adomá-
nyokat is tanítótestvéreink éspedig posta-
utalványon, jelezve a küldemény rendel-
tetését.

Ugyancsak kérem mindazokat az isko-
lákat. ahonnan még a l. évi. esetleg a
multévi előfizetési díj az ..Evengélikus
Népiskolá'l-ra be nem érkezett. az új
tanév elején azonnal küldiék be hátra-
lékaiket. hogya kövelkezö szérnok nyom-
dai számláját kiegyenlíthessük. Az elő-
fizetéseket csekken kérjük! Legutóbb:
júliusban tartott pénztári állománvátvizs-
gálásnál megállapítottama hátralékokat
is. amelyek 2000 P-re rúgnak. A kiadói
teendőket özv. Kiszelv Jánosné vállalta.
Ilyen értelemben adtunk be kérvényt a
miniszterelnökséghcz.

Elnök-szerkesztő.
Az új tanév küszöbén felhívjuk lapunk

olvasóinak figyelmét a Ruttkay-Miklian
Géza szentetornyai lelkész kiadéséban .
megjelent "Evangélikus Kis Enekes-
könyv"-re. mely a dunántúli énekes-
könyv énekkinceéből 89 ének első
versét tartalmazza. Az énekek ki-
válesztásánál kiadót az elemi iskolai
tanterv. a liturgikus istentiszteleti rend
és az eredeti dallernokra való figyelem
irányította. A Kís Enekeskönyv darabja
csak 8 fillér, tehát nagyon alkalmas arra.
hogya hitoktatás segédkönyvéül : min-
den gyermek kezébe adjuk s így elő-
segítsük az eredeti szövegek helyes meg-
ismérését. Az Evangélikus Kis Énekes-
könyvet az Egyetemes Tanügyi Bizottság _
hitoktatási segédkönyvül engedélyezte.

E helyen hívjuk fel olvasóink figyelmét
a fenti kiadó vállalkozásában megjelent
faliképre is. amely a Luther-rózsát eredeti
rajzban és színezé sben ábrázolja és na-
gyon alkalmas iskolák. egyházi hivatalok.
gyülekezeti házak és magánlakások dí-
szítésére s emellett a Luther-rózsa öntuda-
tos használatát is elősegíti. A falikép nagy-
sága 28X40 cm. a Luther-rózsa átmérője
15 cm. Ára darabonként csomagolással
és postai szállítással P 1'20. tíz darab
rendelése esetében P 1.

Ugya Kis Enekeskönyvef, mint a
Luther-rózsa faliképet Ruttkay-Miklian
Géza evangélikus lelkésznél, Szenteiornya,
Békés vm lehet megrendelni. -
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KÁNTOR! ROVAT
Rovatvezető : dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-intézeti tanár.

A kántorképzés reformiához.
A tanílóképzés reformjával kapcsolatban bizonyára többen fel-·

vetették magukban azt a kérdést, hogy mi lesz a' kántorképzéssel ?
A jelenlegi kánlorképzési szabáJyzat ugyanis szorosan az ötévfolyan;.ú
tanftóképzés keretei közé volt lefektelve. Most, hogy ezek a keretek
fokozatosan meg fognak változni: elkerülhetetlen, hogya. hánior-
képzési szabályzat módosítást ne nuerien. J

Az egyetemes egyház elnöksége megbízta dr. H. Gaudy László
vallástanár, hitoktatási igazgatót, valamint Kapi-Králik Jenő zene-
tanár és zeneszerzőf, hogy készítsék el a kántorképzés új szabály-
zatána.~ a tervezetét. Bizalommol tekintünk az ő munkálatuk elé,
trieri a kettőjük személye biztosítékot nuuii arra, hogy az általuk
elkészítendő tervezetben a kántorképzés két főszempontja: az egy-
házi és a zenei" szempont éruényesülni fog.

Anélkül, hogy ennek a lervezetnek bárminő tekinletben elébe
akartam volna vágni: a kántorképzés jövőjére vonat.kozó néhány
Gondolatomat közölfem a soproni evangélikUs tanítóképző-intézet
~z évi Értesítőjének a lapjain. Minthogy' ehelyütt nem kívánok
ismétiésekbe bocsátkozni: felkérem az egyházi zene munkásait,
hogy foglalkozzanak az általam ott felvetett gondolatokkal, és közöljék
velem az esetleges eszreoételeibet, vagy begészítő elgondolásaikat.

Sohase tévesszüh szem elől, hogyakántorképzés CI legfőbb
. eszköz az egyházi' zene színvonalának az emeléséhez. Ha tehát a
kántorképzésen változtatunk, akkor egyre több zenei készültséget
kell. megkívánnunk az úiabb kántornemzedékektől. Ma, amikor
nunden téren fokozottabb teljesítményeket követel az emberektől az
élet: a kántorhépzés sem érheti be az eddigi igényekkel. És ez lesz
az útja a iuuuorí tisztség mások által való fokozottabb megbecsülte-
tésének is. Nem a karigazgalói, vagy főorgonási cím döntik el vég-
leg a társadalmi megbecsülés minőséget, hanem elsősorban az ala-
pos készültség lis a hivatás komoly felfogása. Ezek a tényezők ad-
nak szilárd alapot a nagyobb közmegbecsülés és a jobb anyagi
javadalmazás kivívásához. A rooatoezetó.

*Hangj egymellékletünk.
Mai számunk hoz négy oldalnyi hangjegyet mellékelünk, rnint

lapunk ezévi szepL-okt. havi mellékletét. Két karéneket közölíünk :
mjndkettőnek a dövege a reformáció ernlékünnepére való.'· .

1. Praeiorius Mihály (1571-1621): "Erős vár a mi Istenünk"
Luther éneke háromszólamú. polifonikus, nehéz férfikari feldolgozás-
ban. Szöveg : Dt. Ekv. 256. sz, 1. v. Időtarlam: kb. 2 perc. A cantus
firmus motívumait megkülönböztető dinamikával emeljük ki.

2. Schulek Imre: "Semmit ne bánkódjál". Nehéz, modern, négy-
szólamú vegyeskar. Hangneme: el-dór. Szövege az 1751. évi kolozsvári
ref. énekeskönyvból való (Szkárosi Horváth András magyar reformátor
éneke; v. ö. Dt. Ekv. 258. sz.). Időtartam: kb. 3 perc. Jó készültségű
.egyházi vegyeskarainknak ajánljuk 'ennek az ódon veretű, patinás
éneknek ezt a szinte drámai elevenségű feldolgozását. G.

Nyomatott Garab József könyvnyomdájában, Cegléden.


