
Cegléd, 1938 november hó. XLIV. évfolyam, ll. sz.

Evan6ÉLIHU5 nÉPI5HOLR
AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESŰLET FOLYÓIRATA

Felelős szerkesztő :
SOMOGYI BÉLA

Felelős kiadó:
ÖZV. KISZELYJÁNQSNÉ

MEGJELENIK HAVONTA.
Szerkesztóség: Körmend, Kossuth Lajos u 24. sz.

Kiadóhivatal: Cegléd, evang. iskola.

ELÖFIZETÉSI ÁR:
Egész évre .. 10'- P, fél évre 5'- P

Postatakarékcsekkszámla: 42.523

Miben vagyunk foglalatosak?
..Az athéniek pedig mindnyájan és az

ott lakó jövevények semmi másban nem
valának foglalatosak, mint valami ujságnak
beszélésében és hallgatásában."

Ap, csel. 17.r, 21.v.

Miben vagyunk foglalatosak mi, evang. tanítók, ezekben a súlyos
történelmi napokban? Egészen bizonyos, hogy valamennyiünket izgat
a kérdés: vajjon mit hoz a holnap? Meghozza-e reményeink -- ha
csak kis részének is - valóra váltását, avagy csalódottan kell-e
tovább tűrnünk s reménykednünk?

Csodálatosak az Urnak utai I Csodálatosan előkészítelte szá-
munkra is ezt az alkalmat, előkészitette sokkal jobban, mint azt
emberek kigondolták volna, csak a kihasználását bízta az ember
bölcseségére. A. közeljövő megmutatja, hogy az Úr megadhalta-e ezt
a bölcseséget. O bizonnyal megadja, csak kérni kell. (Jakab 1 r. 5-7 v.)
Kérni kell hittel. de nemcsak azoknak árn, akik a történelem szeke-
rének korrnánykerekénél ülnek, hanem nekünk is, mindannyiunlmak
kitartóan Iohászkodnunk kell, hogy az Ur vezesse a vezetőket.

Nagy időket engedett megérnünk az Úro Sebes szél szárnyán
száguld az élet hajója. Orák, napok, hetek alatt évtizedeknek szánt
események peregnek le az élet szinpadán. Jaj nekünk, ha csak üres
szernlélők vagyunk, ha mint az athénieket csak az ujság ingere
mozgat meg. Nagy dolgok forognak most kockán. Tudjunk a nagy-
időkhöz méltóan viselkedni. Vigyázzunk és imádkozzunk !

Ha kedvező eseményeket enged megérnünk az Ur, ne kapjon
el bennünket az elbizakodottság s a hangosan tomboló lelkesedés
tüze, hanem tudjunk hálát adni az Úrnak. Ha pedig viharok s
zátonyok közt hánykódunk, akkor se essünk kétségbe, hanem tud-
junk erős hittel hinni, bízni, reménykedni s az égre tekinteni Urunk
Királyunkra, az Ur Jézusra, aki minden földi hatalmasságnál erősebb
szöveíséges, aki tud is, akar is rajtunk segíteni: ha mi tudjuk bűn-
bánattal eléje vinni ügyünket.

Mennyei Urunk légy velünk, hogy vigyázó s imádkozó gyerme-
keid lehessünk. Segíts, hogy az üres kíváncsiság és ujság beszélese
helyeit kötelességünket teljesítsük hűen, kitartóan. bosv magáldhaed
munkánkat s valóra válthasd reménykedesünket. Amen. B. A.



378

Nernzetnevelésün k jelentősége.
Történeti időket élünk. Kétség, szorongás, kitörő nemzeti lelke-

sedés egymást váltják fel szívünkben, amint jobb vagy szomorúbb
híreket hallunk, s latolgatjuk nemzetünk sorsfordulásának eshető-
ségeit. Kutat juk, milyen hatása van a nagy tanácskozásoknak azoknak
a magyaroknak a lelkére, akiket az államférfiak együttműködése a
legközelebbról : nemzeti hovatartozásuk kérdésében érint. Majd meg-
történik a trianoni szégyenletes békeparancs szétrnállásának első két
-- ránk nézve közvetlenül ható - mozzanata: Ipolység és Sátoralja-
újhely túlsó részének visszacsatolása. Amikor ennek híreit hallom
s magyar lelkem ünnepi hangulatba öltözik, mint nevelőnek is
támadnak felemelő gondolataim és érzéseim.

lpolység népe örömujjongásban tört ki, amikor értesült a szaba-
dulásról a húszéves cseh iga alól. Régi magyar lelkesedéssel, ujjon-
gással várta a bevonuló magyar katonákat. Vajjon mi volt ennek az
örömmámornak a belső lelki indítóoka? Csak a húszesztendős szen-
vedés, a cseh elnyomó uralom közeli végének természetes felszaba-
dító érzése vagy ennél több? Talán a lélekben mindig élő, a szivet
az évtizedek távolán ál is mezdobbantó, soha ki nem alvó magyar
nemzeti érzés és öntudat?

Benn'e volt a felszabadulás örömében a régen a szivekbe oltott
magyar érzés, az ezeréves nemzethez ragaszkodás szét nem szakít-
ható erős köteléke. Hiszen különben nem szállhatott volna át a
magyar haza szerelete, az ezeréves állam iránt ott égő mély vonzódás
és hűség a mai ifjú nemzedék lelkébe. Pedig ilyen belső lelki lűz
égette annak a fiatal leánynak szivét és adott drága vallástételt
ajkára, aki a bevonuló sereget oly elragadó hévvel, bájos ifjúságának
mindent oly átérző lendületével köszöntötle. Tanúságot tett amellett,
hogy ők már csak szüleiknek köszönhetik, hogy magyarnak nevel-
ték őket.

A szülők lelke magyar maradt húszéves idegen uralom alatt is.
Beléjük még egy holdogabb kor nevelői oltották bele a nemzet-
nevelés eszméit: az ezeréves haza iránt érzett hűség el nem szakadt
szálait olyan kölelékbe fűzve, amelyet tovább ápoltak gyermekeikben
minden erőszakos elnyomás, minden idegen mesterkedés mellett s
töretlenül átolto!tak - s megőriztek - az elnyomatás alatt nevel-
kedett gyermekeik lelkében, átmentve ezt az érzést a mai próba
idejére és magas lángra lobbantva a feszabadulás óráiban.

Ennek a nemzetnevelő rnunkának igazi próbája a mostani idő.
Ennek a gyümölcsei adják a felszabadulók ajkára a magyar nemzeti
ima hangjait és Iorrasztják egységbe a megpróbáltatás óráiban, hogy
tisztán láthassa minden testvérünk az előtte álló új utakat, amelyek
visszavezetik a rég elhagyott édes anyaföld: magyar hazánk kebe-
lére. Ennek a nemzetnevelésnek a gyümölcse az a tisztánlátás,
amely a világfelforgató eszmék kalózainak minden próbálkozását a
maga eredeti alakjában látja és távoltartja a lélek mélyétöl. Ha ez
nem biz!osítaná a lélek ellenálló erejét, ha kialudt volna, ha elmo-
sódott volna a régi nemzetnevelők munkája az elszakított testvéri
szivekben; milyen közeli lenne az a veszély, hogy odahull a sokat



szenvedett, elszakított magyar a nemzetköziség hálójába Van tehát
jelentősége és soha nem volt ez nagyobb, mint napjainkban, a
nemzetnevelés gondolatának.

Magyar nevelőoktatók. nem lehet előbbrevaló feladat sokfelé
szétágazó munkánkban, mint mélyen belevésni neveltjcink lelkébe
ezekben a sorsdöntő napokban az! az érzést, azt a nemes elkötelezest.
hogy minden az életben kell, hogy háttérbe szoruljon, másodrangúvá
váljék, amikor magyar nemzetünk érdekéröl van szó.

Nem gyengítheti állampolgári, nemzetépítő nevelő munkánkat
felekezeti ellentétek szitása, belső társadalmi széthúzás keltése akár
az otthon, a család, akár az utca vagy a körnvezet részéről. Óvjuk
meg ennek a nemzetnevelő munkának sikerét minden ellenkező
.áramlattól s biztosítsuk annak rnélyen a szívben gyökerező, lélekben
sarjadzó fennmaradását, hogy minden idők viharában világosan
eligazíisa a magyar gyermek és ifjú lelki iránykeresését és csak egy
célt kövessen: a nemzet boldogulását; egy eszme felé közelítsen :
oa magyar feltámadás mielőbbi megvalósulása felé.

Az érdeklődésról.
Irta: Sátory Vilmos.

Ami a finom rádiókészüléknek az antennája és hangolótekercse,
.az az ember számára az érdeklődés, azzal a különbséggel, hogya
rádió specialisan csak a hanggá átalakítható hullámokat keresi és
gyűjtögeti, az ember érdeklődése pedig minden - ,az öt érzékünk
által felfogható irányban és azonkívül még a lelkiélet beláthatatlan
területein is működik. Mi volna az ember érdeklődés nélkül? Pusztán
vegetatív életet élő lény, nem sokban különböző azoktól az állatoktól,
melyeknek minden ösztönös keresése, figyelme és fáradozása az étel
megszerzésére és egyéb vegetatív szükségletekre irányul. Az ember
magasabbrendűsége az érdeklődésben nyilvánul meg elsősorban, ez
az a hajtóerő, mely a megismeréshez, a kutatáshoz és ezeken át az
alkotáshoz vezet. Ha az ősemberben is már nem lett volna érdek-
lődés a mindennapi életszükségletein túlmenőleg is, bizonyára ma is
barlanglakók lennének.

A gyermek embervolta és feilódése, - amint mondani szoklák :
az értelem első megnyilvánulása ott kezdődik, amikor szemei érdek-
lődve tekintenek körül és a színes vazy fénylő tárgyakon megakadnak.
Es ettől kezdve az érdeklődés az, amelyakaraterejét megmozgatva
a kultúra és civilizáció átélésére és esetleg továbbfejlesztésére serkenti.
Ha pedig az érdeklődés kihal valakiben, avagy ismét csak a vege-
tativ életre szorítkozik: az vagy lelki defektusra, vagy az élet végső
.alkonváre mutat.

Mennél élénkebb, sokoldalúbb, erősebb valakiben az érdek-
lődés, annál erősebb a törekvés is, hogy érdeklődését kielégítse és
ujabb érdeklődésének tápot adjon. Ezáltal szélesebb látókörre, bővebb
ismeretekre tesz szert, ami kellő belső intelligencia esetében eme-l-
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kedett felfogáshoz és egységes világnézet kialakításához vezet. Így
nagy igazságot rejt magában az a mondás, hogy mennél szélesebb-
körű valakinek az érdeklődése, annál intelligensebb az.,

A legegyszerűbb és megszokottabb foglalkozást űzö ember sem
nélkülözheti az érdeklodést, mert különben nem haladhatna egy
tapodtat sem' előre. Ez pedig elmaradást, visszaesést jelentene, Ert-
hető, hogy ott, ahol tervszerűen gazdagítják a lelket; szélesitik a
látókőrt : az iskolában teljes mértékben szükség van az érdeklődés
felkeltésére, állandó ébrentartására és bővítésére.

Figyelem nélkül nem lehet iskolai munkát elképzelni. A figye-
lemnek pedig legbiztosabb alapja az érdeklődés. Amihez sikerült a
tanulók érdeklődését megnyerni, az a munka biztos sikert igér.
Foglalkozzunk kissé a gyermek érdeklődésével ! .

A kisgyermek érdeklődése kezdetben a vegetatív érdeklődés
egészen szűk köréböl indul ki és fejlődese arányában minden irányban
kiterjed. Eleinte az öt érzék hatáskörében mozog, de amint a lelki-
élet magasabb funkciói megindulnak, azokra is. - főképpen az
érzelmekre - állerjed. A csecsemő megtanul látni, szemével követi
a fénylő, csillogó tárgyat, keresi a színes dolgokat 'és szemmel-
láthatólag örül a mozgásnak, a mozgó játékoknak. guruló tárgyaknak.
A hang körében tetszik neki - a csörgő, .a csengő hangja, a hang-
szerekböl, fuvós játékokból kicsalt hangok. Az ízlés szervei is.
hamarosan kibocsájtják az érdeklődés csápjait : ami a szemnek szép,
a fülnek kellemes, talán nem kellemetlen a nyelvnek sem? Igy
kerül minden a szájba. A tapintás szinte a szemmel egyidejűleg
kezd érdeklődni: a szem és a kéz együtt követik ci tetsző tárgyal.
a kéz - mintha csak a meghosszabbított szem volna. Ez az érdek-
lődés vezeti a gyermeket a képzetek gyűjtésében, a tapasztalatok
szerzésében, a kömyezet, a tárgyi világ megismerésében.

A gyermek növekedése szerinl, szinle fokról-fokra meg lehet
állapítani, hogy érdeklődése mire irányul: 1 éves korától az élő- és
játékállatok korszaka kezdődik,' 2 éves korában a színes képek.
színes játékok, bábok, kockák, 3 éves korában a mesék ideje veszi
kezdetét. 4 éves korában már olyan széles az érdeklődése, hogy élt
kérdezési korszakba jut: tengernyi kérdés az egész apró ember.
hárman sem győzik néha felelettel. Különösen az anyagok mivolta,
az ok-okozati összefüggések érdeklik. A mesék világába pedig egyre
jobban beletemetkezik, valósággal átéli őket. Kezdődik a megszemé-
lvesítés, a megelevenítés korszaka. Egyszerű kis fadarab az ő sze-
mében minden lehet és játékában a legprimitívebb helyzetek a:
képzelet által a legkülönfélébb dolgok, események megjelenítésére
alkalmasak. 5 éves korban válik külön rendszerint a nemek érdek-
lődése: a fiúk figyelme most határozott lendülettel a katonák, ágyúk,
puskák, kardok, gépek, kocsik, autók és repülőgépek felé fordul, míg
a lányok a babák, ruhák, edények. tűzhelyek, bútorok, szobák,
konyhák, babaápolás iránt érdeklődnek. Egy dolog van, ami ebből
a kerból szinte minden fiúban megmarad s férfi korában is végig-
kiséri: a mozgás, járművek, autók. hajók, repülőgépek és gépezetek
iránti érdeklődés. A kisflú 4 éves korában kocsis, sofför, pilóta, vagy
matróz akar lenni, aszerint, hogy milyen járművel van leginkább



.alkalrna megfigyelni. A 14 éves fiú modelleket készítés tanulmányoz,
a felnőtt férfi pedig gyönyörködik a 'vonatban, hajóban, egy-egy szép
.autóban, megcsodál egy repülőgépet s ha csak teheti, sporfiául
választja valamelyiket és igyekszik szert tenni valamelyikre.

6 éves korban érdeklik a gyermeket a kifejezési módok: raj-
zolás, festés, írás, továbbá a valóság és mese elhatárolása, a mesék
mellett az "igazi történetek", a tréfás feladatok, térsasjátékok. össze-
rakásos játékok. Megindul az alkotási kedv; elsőben rendszerint
szörnvű aránvtalanságok és hiányos megfigyelések mutatkoznak,
amelyek azonban a gyermeket legkevésbbé sem zavarják. 8-9 éves
korban a mozgásos játékok, futás, ugrás, versenyzés korszaka követ-
kezík, melyet a Iiúknál 10-12 éves korban a sport iránti, sokszor
rajongásig menő érdeklődés követ. Ismerik az összes rekordereket.
versenyidőket. csapatokat stb., s buzgón igyekeznek egyénileg is
kivenni részüket a sportból. A lányok viszont a tánc, zene, csinos
ruhák és öltözködési problémák felé fordulnak.

Általában, ha megfigyeljük ezt a láncolatot, látjuk, hogy az
érdeklődés korántsem független és tetszőleges valami. Ellenkezőleg,
szoros kapcsolat van a testi fejlődés ösztönös kivánalmai és az
érdeklődés között. A kisgyermek sohasem, vagy csak nehezen ismerné
meg a tapasztalati világot, ha az érdeklődés nem vezetné ebben;
a fejlődő gyermeknek éppen akkor van szüksége sok rnozgásra,
ügyesítő játékokra, mikor az érdeklődés azok felé vonja.

,A serdülő korban kezdetét veszi az ifjúsági irodalom iránti
érdeklődés, nemenként más-más irányban. A fiúknál a kalandos
történetek, indiánregények, romantikus elbeszélések, detektiv históriák
aratnak sikert, a lányok viszont az érzelmes ifjúsági regényeket
kedvelik. A lélek szornjúsága rendszerint igen nagy, szinte falják az
olvasnivalót. Amelyik gyermek ebben a korban nem talál örömöt
az olvasásban, annál hiányos az érdeklődés, ami bizonyos intellí-
gencia-fogyatékosságra enged következtetrn. Előrebocsátva persze,
hogya nevelés és külső körülmények lehetövé teszik azt számára,
vagyis, ha. bevezettek nevelői az olvasás gyönyörűségeibe s ren-
delkezésére állnak megfelelő könyvek. Ha a normális érdeklődésű
gyermek egyszer rájött az olvasmány (ió olvasmány 1) ízére, akkor
ez már magától viszi tovább ie helyes úton, a nevelőnek csak meg-
felelő jó könyvekről kell gondoskodnia, nehogy ponyváról pótolja a
hiányokat, mert éppen a nagy érdeklődésnél és az ebből folyó fogé-
konyságnál fogva a rossz olvasmány igen nagy rombolást képes
okozni a lélekben .

. A serdülő korban (13-15 év között) az általános érdeklődés
valamelyik irányban megizmosodik s kitűnik, hogya gyermeknek
mihez van hajlama. Nagy szerepe van ebben az utánzási ösztönnek.
Utánzásra serkent az édesapa mestersége, a barát tevékenysége, az
olvasmány hősének cselekedetei vagy tulajdonságai. Egyik a bélye-
gek iránt érdeklődik és gyűjtési láza átteried az egész osztályra,
.a másik szép lepkegyűjteményt állít össze, egy harmadik zenével
foglalkozik, míg ismét másik az irodalom, a történet, a kémia stb.
'iránt kezd érdeklődést tanúsitani. Persze ez az érdeklődés már nem
jelenti azt, hogy az illető már végképpen irányt vett, magának az
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életre kihatóan s érdeklődése irányának megfelelő pályát is készü]
választani. Ilyen korban legtöbbször csapong még az érdeklődés,
egyik terület gyors .bekalandozása után másik területre tér át. A fej-
lődés szempontjából ez nem baj, rnert a szélesebb megismeréshez.
vezet. A korai állhatatosság ezt a megismerést akadályozna és egy-
oldalúságot eredményezne. Nevelői szempontból egyelőre az a fontos,
hogy mindig legyen valami, ami a gyermek érdeklődésének Iókuszában
álljon, mert az ellenkező eset unatkozást, tespedest jelent. Mennél
érettebb lesz azonban az ifjú, annál inkább irányt kell vennie vala-
melyik foglalkozási ág felé és főérdeklődését is annak a tengelyébe
.kell állítania. Nem egészséges állapot ugyanis az, ha ez a kettő
eltér egymástól, mert ebben az esetben a foglalkozás nem hivatás.
hanem meg unt, nyűgös, taposómalomszerű kenyérkereset lenne.
mely messze eltér a léleküdítő érdeklődési területtől.

Az érdeklődés egyik jellemző tulajdonsága, hogy fluktuál. Sen-
kiben sem állandóan egyforma erejű és irányú. A lélek bármely
egyirányu figyelme és foglalkozása fáraszló, így a lélek ,azzal teher-
mentesíti magá!, hogy változást, átkapcsolás! iktat be. Igy áll elő a
fluktuálás. Bármilyen kitartó, -erős akarattal rendelkező egyén legyen
is valaki, bármilyen meghatározot! irányban dolgozzék is, érdeklő-
désében kisebb-nagyobb szünetek állanak be, elfárad, s pihenés cél-
jából vagy másfelé fordul az érdeklődés, vagy egészen elaprózódik.

Az érdeklődés kielégítése energia felhasználásával jár. Különös
érdeklődése céljára az ember rendszerint a fölösleges energiát hasz-
nálja fel. Mihelyt az embernek a hivatása, elsőrendű életszüksézletei,
gondjai, testi állapota, betegsége az egész energiakészlétet lefoglalja.
nem marad energia az érdeklődés számára s az lecsökken, időlege-
sen, vagy végleges en. Csak ritka az olyan ember, aki összes ener- .
giáit elsősorban az érdeklődése területébe állítja s minden más szük-
séglet csak másodsorban következik. Az ilyenek a nagy kutalók,
felfedezők, tudósok. néha művészek és utazók. Ezek sokszor inkább
éheznek, veszélybe rohannak, testi szükséget szenvednek, semhogy
érdeklődésüket korlátokba szorítanák s annak körében mondanának
le valami várt felfedezésről, eredményről. Az ilyen érdeklődés hatá-
ros a fanatizmussal.

Míg az itt tárgyaIt egyéneknél az érdeklődés teljes intenzitásában
bontakozik ki és jut érvényre, addig egy másik tipusnél nem tud
semmilyen irányban annyira megizmosodni, hogy hatékony tényezővé
váljék. Csapong ide-oda, ma erre, holnap arra, azután ismét másra
irányul, de állandóság és kitartás nem jár vele. Minden iránt "érdek-
lődni lényegében azt jelenti, hogy semmi iránt sem viseltetni érdek-
lödéssel, mert ebből csak kapkodás, felszínes megismerés, néha
éretlen, de semmiesetre sem alapos vélemény- és nézetalakítás
következik. Azt felelhetné valaki, ha az ember a maga szakmájával,
rnunkakörével foglalkozik, ha abba teljesen belemerül, akkor az untig
elég, felesleges is még mással is foglalkoznia. vagy csak érdeklődnie.
Igen, az előbb emlí tett tipusnál, a tudósok stb-eknél érthető, ha olyan
mélyen szánt egyirányban az érdeklődés ekéie, hogy másfelé nem
tud tekinteni, - de éppen ezek bizonyítják is, hogya csak egyirányú
érdeklődés egyoldalúsághoz. beskatulyázottséghoz, néha félszegséghez



vezet. Csak a sokoldalú érdeklődés juttathat el filozófikus, átfogó
ismerethez és világnézethez. Erre pedig - ha különbözö magaslati
fokon is, - de szüksége van tudósnak és kézművesnek. felfedezőnek
és földművesnek egyaránt!

Nézzük most röviden, hogy az iskola hogyan épít az érdeklő-
désre, hogyan igyekszik azt felkelteni és nevelni?

Az érdeklődés maga után vonja a figyelmet, a figyelem a lélek
ajtajának kitárása, a befogadásra kész állapot. Figyelem nélkül nincs
appercepció, nincs tanítás. A figyelem azonban nem mindig önkén-
telen, tehát érdeklődésen alapuló. A fegyelmezett ember olyanra is
tud figyelni, ami nem érdekli, az iskolai fegyelem is tud figyelmet
teremteni, de ez nagyon Iárasztó és ezért csak rövid larfarnu. Ebből
kővetkezik, hogya figyelem alapjául mindig az érdeklődést keltsük
fel tanulóinkban. Minthogy azonban a tanítás anyagát nem a gyer-
mekek érdeklődése szerint választhaljuk önkényesen -és esetlegesen,
mert az meg van éllapííva, a gyermeket kell úgy vezetnünk,
hogya meghatározott tananyag iránt felébredjen az érdeklődése.
Ez a tanítás első s tegyük hozzá művészi feladala.

Mindenesetre könnyebb ezt mondani. mint megcselekedni. Meg
kell találni a tananyag minden tanórai részében azt a pontot, amely
alkalmas az ügyes tanító kezében az érdeklődés felkeltésére. Isrnerni
kell a különbözö korban levő gyermekek érdeklődésének általános
és egyéni irányát. Az előbbi célt szolgálja, ha mindíg valami prob-
léma iránt keltjük fel a figyelmet, ha megoldandó feladat elé állít juk
a gyermeket, úgy, ahogyan az élet is feladalok elé állítja.

Eme feladat megoldásával kapcsolatosan vezetjük el a tanulót
az új ismerethez, elméleti megismeréshez. Ez sok tárgynál (szám-
tannél. mértannál, fizikánál) könnyű és magától adódó, de vannak
részek, egész tárgyak, ahol nehezebben vihető keresztül. Ez esetben
is meg kell találnunk az érdeklődés felületét, ha közvetlenül nem,
hát közvetve. Csak arra ügyeljünk, hogy nagyon erőltetett és merő-
ben másirányú ne legyen a problérna-kitűzés, mert a gyermek észre-
veszi, ha a logikába hiba csúszik be, vagy ha nagyon kerülgetjük
a forró kásét. Ez csalódást okozna neki s ha érdeklődése nem nyer
reális kielégifést, akkor az annak kíalvásához vezet. Hallottam már
olyan kérdve-kifejtést, melvnél. a tanító, hogy érdeklödést keltsen,
oly messziről és más irányban indult el. hogy hosszas meddő talál-
gatás után végre is ő maga mondta meg a végső feleletet. (Amit az
elején is megtehetett volna!) Közben sikerült a teljes érdeklődés-
telenséget .elérnie.

Mindenesetre arra is rá kell nevelnünk tanulóinkat, hogy ha
valami nem érdekli is őket azonnal. tudjanak figyelni fegyelemből is,
hiszen sokszor az érdeklődés csak a tárggyal való foglalkozás köz-
ben ébred fel.

Sok függ a tanító egyéniségétől és eiőadóképességétől. Van
szerenesés tanító, aki a legunalmasabb anyagot is oly érdekessé
tudja tenni előadásával és modorával, hogy osztálya csupa szem-
fül, viszont vannak, akiknek kezében .az adott érdekesség is elsikkad.

Elszomorító, ha egy egész osztályra ráül az érdeklődés hiánya;
ha csak a vegetativ szükségletek és még esetleg a sport érdekli őket,
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de semmi magasabbrendű érdeklődés nem nyilvánul meg. Ez lehet
egyrészt a vezetés hibája, másrészt előállhat akkor, ha egy osztály
sok átlagon aluli intelligenciával rendelkező tanuló ból tevődik össze.
Az ilyen osztály igazán próbára teszi a nevelőt.

Ha az iskola mindíg számolt az érdeklödéssel, ha hozzászoktatla
a gyermeket, hogy mindíg legyen valami, ami szellemét, gondolatait
és akaratát elfoglalja, akkor a tanulót mentesíti a lelket-ölő unalern-
tóI és ráneveli, hogy maga is. keressen problémákat, keressen újabb
érdeklődési tereket és azokban tápot érdeklődése számára. Ezzel
egyúttal lerakluk az önképzés, az önnevelés alapkövét, melyen fel-
épülhet az intelligens, tanulni, haladni vágyó ember egyénisége.
Ez pedig az iskola egyik nagyon fontos feladata.

Evangélikus tanítóképzésünk időszerű
J kérdései.
A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerületi Tanítóegyesület 1938. évi október 12-én
Sopronban tartati közgyűlésén előadta Rozsondai Károly tanítóképző-int. igazgató.

Ki)teleSségszerűen ragadtam meg ezt a kínálkozó alkalmat,
mert mulasztásnak tartanám, ha itt, a dunántúli evangélikus egyház-
kerület tanítósága előtt nem beszélnék ma tanítóképzésünk időszerű,
sőt új korszakot nyitó kérdéseiről. Tudom, hogya jelenlevő kartársak.
- kiknek túlnyomó része éppen a soproni evangélikus tanítóképző-
intézetben végzett. - élénken érdeklődnek a tanító képzés s benne
az intézet sorsa felől. Intézetünk tisztes, szerény épülete adott hajlékot,
a szelleme adott útravalót, a hivatala a tanítói állás betöltéséhez
megkivánt írást. oklevelet, az egyházkerület evangélikus tanítóságának.
Nagyon Jól tudom, hogyatanítóság szívén melengeti ezt az inté-
zetet. Tudom, hogy fájlalta az akadályokat, amelyek munkájának
útját állották, örült előmenetelének. ha erről hallhatott. Mi is mindig
azt vallottuk, hogy a tanítósággal összetartozunk. Volt tanítványunk
munkáiénak értékében, értékelésében, személyes boldogulásában
önmagunkat is a mérlegre tettük. Ha volt az intézetnek kérése, ha
voltak törekvéseink, ha célokat -füztünk ki, amelyekért küzdelernre
vállalkoztunk, azt nem egyéni, hanem közérdek miatt tettük. Az evan-
gélikus tanítóság és az evangélikus tanítóképzés előremenetele a
széles népi rétegeknek, a gyülekezeteknek az emelése, tehát az
egyház és a haza lelkiismeretünket kötelezö építése. Mi ezt egészen
biztosan jól látjuk.

Nagyon sok tanítóval beszéltem, akiknek őszinte megnyilat-
kozása, az intézettel és a hivatásával való belső együttérzése mélyen
meghatott. Mi kötelességünknek tartjuk az összetartozás ápolását.
A tanítói közvélernény alakulását, a tanítóságnak a fontos kérdé-
sekben való állásfoglalását, a tanítóságnak a támogatását a tanító-
képző-intézetek nagyra értékelik.

Tárgyilagosan és frázisoktói mentesen, gyakorlati célkitűzéssel
állítottam össze tanító kartársaim számára a legfontosabb kérdé-
seínkről szóló tájékoztatót az alábbiakban.

* **
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másrészt pedig lehetőleg mentesitse a férfiakkal is betölthető élet-
hivatásokat a nők versenyétől."

A liceumi érettségi vizsgálatot azért iktatták törvénybe, mert
nálunk még társadalmi hagyományként a műveit középosztályhoz
való tartozás és az általános műveltség elismerésének feltétele az

. érettségi bizonyítvány. Egyébként a líceum szervezetét, igazgalását,
belső életét, tanulmányi rendjét, felügyeletet a szükséges módosítá-
soktói eltekintve teljesen a középiskola (gimnázium) mintájára alkották.
Igazgatók és tanárok éppen a nevelői pálya szempontjainak hangsúlyo-
zása miatt csak tanítóképző-intézeti képesítéssel rendelkezők lehetnek.

A líceumot jól meg kell különböztetni úgy az eddigi tanító-
képzőlől. mint a girnnáziurntól. A "tanító" szó az egész törvényben
elő sem fordul. De mégsem várhatjuk azt, hogya társadalmunk
gyorsan megérti, hogy mire való a líceum. A gimnázium elméleti
tudást ad, a líceum közvetlenül alkalmazható hasznos ismereteket.
A "liceum minden tantárgyában elsősorban a gyakorlati vonatkozá-
sokat kell kiemelni és még az elkerülhetetlen elméleti anyag Iárgva-
lásakor is mindenkor az illető ismeretnek az életben való alkal-
mazását, értékét és jelentőségét kell eiőtérbe helyezni."

Ugyanazt a tételt máskép kell tanítani a gimnáziumban és
máskép a liceumban. A líceum nak egészen önálló élétet kell élnie!
Egy jó tanulmányból*) veszem át, hogya liceumnak "mindig a jelent
kell ismertetnie történeti és főleg közvetlen történeti előzmények
alapján, hogy a jelen éppen ható (aktuális) szükségleteit hiánytalanul
kielégíthessék a nemzet életében a líceum ot végzettek. Az anyag
tehát nem öregedhetik meg a liceumban. mint ez minduntalan elő-
fordul középiskoláink gyakorlatában, aminek nyomán felhangzik a
panasz: az iskola nem az életet szolgál]a." A líceumban gyakorlati
embereket kell nevelni, de nem ridegen önzőket. akikben nem az
erkölcs uralkodnék minden vonatkozásban." A tanárnak tehát sza-
kadatlanul benne kell élnie "a nemzet örökké változó élelenek me-
netében ". "Nem lehet sem remete, sem tudományát fontoskodva
Iitogtetó." Minden!, ami erre vonatkozik, részleteiben kifejteni -nern
lehet, de összefoglalva: a -Iiceurnban folyó nevelő munka nemzeti
és nemzetté nevelés. A liceum igazi nemzeti középiskola. A líceum-
mal kapcsolatban még két lényeges gyakoriati megállapítás! kell
tennünk: 1: ez az iskola, ha u. n. latin mentes és gyakorlati irányú
középiskola is, nem lehet a tehetségfelenek. értéktelenek, hanyagok
s főképpen nem lehet az erkölcsi és érzületi tekintetben alantasabb
tanulóanyag, a máshonnan kiüldözöttek és'meneküllek lerakóhelye ;
2. a liceum rendeltetése az iskolaszervezetben akkor volna meg-
felelőképpen alátámasztott, ha a csak elméleti képzettséget nyujtó
gimnáziumi érettségivel rendelkezők előtt viszont bizonyos pályákat
lezámánk. Ha tudományegyetemre a liceumi érettségivel azér! nem
vesznek fel, mert oda elméleti előkészület kell. akkor miért lehet
minden gyakorlati felkészültséget kivánó pályára lépni a gimnáziumi
éreltségivel? Vagy van értéke a gyakorlati irányú felkészültségnek
vagy nincs; ha van, akkor ezt kővetkezetesen értékelni is kell.
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Egyházul1k teendője az, hogya liceumokat,. amelyek működé-
süket már megkezdették. minden tekintetben versenyképes színvo-
nalori szervezze meg. A liceumi nevelésnek is ki kell elégíteriie az
egyház szükségletét. Az a gyakorlati látás, amit a liceum ad, külö-
nösen is alkalmassá teheti az ifjúságunkat belmissziói szolgálatokra.

Az 1938~ XIV. t. létesítette a népiskolai tanítóképzésre szolgáló
és a liceummal kapcsolatban fenntartandó tanflóképző-akadémiákat.
Az akadémia két évfolyamcs. A tanítójelölteket vallásos alapon és
.a magyar nemzeti művelődés szellemében folyó népnevelésre kell
előkésziteni szakszerű elméleti és gyakorlati képzéssel. Az akadé-
miák száma legfeljebb 40, az evangélikus akadémíáké legfeljebb 2.
Az akadémiát liceummal, internátussal és gyakorló-népisko!ával
ogyütt lehet fenntartani. Felvenni egy-egy évfolyamra legfeljebb 25
növendéket lehet liceumi érettségi bizonyítvány alapján. Az interná-
tuson kivüli lakásra engedélyt senki sem nyerhet. A második év-
folyam végén államvizsgálaton szerezheti meg a hallgató a tanítói
képesítést. Legkésőbb 1939 július végéig kell megállapítani, hogy
hol lehet akadémiát szervezni. Az akadérniák tanterve, tanulmányi
rendje, rendtartása még nem készült el. A törvény a következő
ismeretkörök előadását teszi kötelezővé: 1. hit- és erkölcstan, 2.
elméleti és gyakorlati nevelési és tanítási ismeretek, 3. magyar műve-
lődési és társadalmi ismeretek, 4. gazdasági és egészségtaní isme-
retek, 5. ének és zene, 6. testnevelés. Az óratervet az Országos
Közoktatási Tanács kidolgozta, de a kérdés tárgyalás alatt lévén,
részletekről nem nyilatkezhatok.

Hóman Bálint valIás- és közoklalásügyi miniszter a lőrvény-
javaslat általános indokolásában a kövelkező megállapításokat teszi:

A neveléstudomány nagyot haladt s a nevelés fogalmában is
változás következett be. A régebbi célok hoz szabott tanító képzés
ma már nem elég. A népiskola nem zárkózhatik el az élet újabb és
újabb követelményei elől. de ez fokozott tudást kíván a tanítótól.
Nálunk Magyarországon ezenfelül a falusi tanítóra mind több és
több feladat hérul ; kántor, !űzoltóparancsnok, a szövetkezet vezetője,
leventeoktató. az iskolánkívüli népművelés szervezője és leginkább
jgénybevelt előadója. statisztikák, választói névjegyzékek összeírója
stb. A falu lelkéhez csak úgy fér hozzá, ha gazdaságilag is képzett.
A testnevelési törvény, 'légvédelmi törvény végrehajtása az ő vállán
nyugszik. E sokoldalú rnunkához fokozott felkészülés kell. De ezen-
kívül is á tanítóság jogosan kíván emelkedni a társadalmi ranglétrán.
Az országok tekintélyes, része már elvetette az, eddigi középfokú
tanítóképzést ; így az Eszakamerikai Egyesült Államok. Lengyel-,
Német-

t
, Finnország stb. A liceumi érettségi vizsgálat a tanítóképzés

színvonalának emelését, a kiválogatást, az egész tanítóság társadalmi
elismerését, erkölcsi súlyának gyarapítását kívánja szolgálni. Gyengébb
fajsúlyú elemeknek a tanítói pályára való tódulását lehetetlenné kell
tenni. A törvény megalkotására azonban a tanítói túltermelés meg-
akadályozása miatl js szükség volt. A tanító-, de főleg a nőképzők
az oklevelesek tömegeit zúditolták a társadalom nyakába. Erdemes
.a számadatokba belenézni.

1913/i4-ben, a háború elötti iskolai évben Magyarország mai
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területén 46 tanító (nő)- és óvónőképző-intézet volt; 1935/36-ban már
13-mal több, azaz' 59. Ebből 4 óvónő képző, 55 tanító- és nőképző.
A leányiskolák száma aránytalanul emelkedett; 1920/21-ben volt 23.
1934/35-bim 36 tanítónöképzö. A 36-ból 23 róm. kat. szerzetesrendi
intézet. Ez utóbbiak gombamódra szaporodtak ; csak az 1929/30. isk.
évben 4, 1930/31-ben 3 új iskola kezdte meg rnüködését. A leány-
tanulók száma a tanilónőképzőkben állandóan emelkedett. 1924/25-tő1
1934/35-ig, tehát II iskolai év alatt három és félszeresére nőtt.
1934/35-ben összesen 3011 fiú (31'6%) és 6498 (68'4%) leánytanulója volt
a tanítóképző- és tanítónőképző-intézeteknek. A 6498 leány tanuló ból
róm. kat. tanítónőképzőbe járt 69'6%, az állami tanítónőképzőkben
pedig róm. kat. volt a növendékek 717%-a. Ezek a százalék számok
a katolikusságnak 1930. évi 64'9%-os I arányát jelentékenyen meg-
haladják. A tanítói pályára készülők számának ez a felduzzasztása
veszedelmes jelenség. Az oklevéltermelés túlzott méretei, a tanítónők
aránytalanul nagy előretörése és az állástalan tanítók száma olyan
veszedelmes eltolódást mutattak, hogya miniszter maga vetette fel
a kormányzati felelősség kérdését.

Az elmondott okok késztették a kormányt a tanítóképzés refor-
málására. Az engedélyezett 40 akadémiáról évenkint 1000 okleveles
tanító kerül ki. A népiskolai tanszemélyzet száma ma kereken 20.000,
tehát az évi utánpótlás 5%-ot tenne ki. - Nagy hiányossága a tör-
vénynek, hogy nem jelöli meg külön a férfi és női akadémiák szá-
mát; hololt éppen a nőképzés túltengése is egyik főoka volt a tör-
vény megalkotásának.

1910-ben az elemi iskolai tanítóság 28'1 %-a volt lanitónő,
1935/36-ban 44·2%-a.

A kormányzat az akadémiai jellegű tanító képzéssel a tanító-
ságot társadalmi elszigeteltségéből is ki akarja emelni.

A liceumban olyan légkör veszi körül a tanulót, amelynek
lényeges eleme a nevelés gondolata s így érvényesül a tanítói pá-
lyára való ránevelés, ha sokkal kisebb rnértékben is, mint az eddigi
tanitóképzésben. A kötelezö internátusi élet háttérbe szorilja az.
egyéni érdeket s olyan jellegű eredményeit várjuk, mint a papi és
katonai nevelésben.' Gimnáziumi érettségiré azért nem lehet felépí-
teni az akadémíát. mert gimnázium után két esztendő kevés. A
liceum és akadémia közös igazgatása és tanári testülete biztosítja a
nevelés folyamatosságát és egyöntetűségét. Az általános műveltséget
adó liceum és a szakműveItséget nyújló akadémia nagy előny.
A kormányzat hangsúlyozza, hogy az akadémia sem jelenthet min-
dent és nem bocsáthat ki' befejezett embereket, azért az önműve-
lésre és tanítói továbbképzésre ezután is jelentős feladat hárul.

I

A törvény az egyházak iskolai önkormányzati jogkörét köze-
lebbről nem érinti, mondja a miniszter. Néhány kérdésben azonban
újabb megkötéseket tesz.

Nem részletezhetiük itt a tanítóképzés újjászervezéséveI kap-
csolatos vonatkozásokat. A kormányt az is gyors cselekvésre kész-
tette, hogy a magyar tanítóképzés a rohanó élet .mögött elmaradt-
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MEGJEGYZÉseK
Nem hagyhatom szó nélkül.

Egyes egyházainkat és iskolainkat. lelkészeinket és tanítóinkaf
s magyar nemzetünk egységét s jövő boldogságát érintő ügyeket,
terveket. célkitűzéseket. itt-ott nagy lelki pusztítást s elkeseredést szülő,
a mai időknek meg nem felelő abszurd. lehetetlen állapotokat nem
hagyhalom szó nélkül. Azért -- fenti cím' alatt - e lap szerkesztő-
jének engedelmével megkezdem kritikai megjegyzéseimet. Előre bo-
csátom, hogy ha erősebb kifejezésekkel élek is, mindig a legőszintébb
jóakarat .vezérel. .

1. Uj ezredév. új reformkorszak, új reformáció előtt állunk. Ami
a multban helyesnek bizonyult, az a jelenben meg nem állhat s
radikális reformra szorul, merl kicsúszik a föld lábunk alatt és vég-
romlásba dönti ev. egyházunkat és nemzetünket. Értekezleteinken és
gyűléseinken ez életbe vágó kérdéseket meg kell tárgyalnunk és
dűlőre vinnünk.

2. Lelkészeinket atanitóklól, mindkettőt pedig a több minl száz
éves díilevelekben felsorolt fizetés szempontjából, a gyülekezetektől
függeileníleni kell. Esperességi gyűléseinken igen szépen felépített
beszédekben hangsulvozzuk a lelkész és tanító testvéri összefogását,
de a gyakorlat ezt megcáfolja. Egyik néhai igazgató-tanító azt mon-
dotta, a lelkész és a tanító közti ellenségeskedésnek az a legfőbb
oka, hogyalelkipásztor iskolaszék! elnök is. Sok lelkész készséggel
leköszönne ez elnökségról. ha hivatalból e tisztséget nem kellene
ellátnia. A régi díj levelek elavultak és sürgős revizíóra szorulnak,
Rettentő lealázó állapot, hogy az esperes, lelkész, tanító a pajtában
vagy a padlásori ülve szedi be a gabonát, a lelkész és tanító neje
a kakast, tojást. kendert, káposztát. babot stb., az egyszerű falusi
gondnokok mellett vezetnie kell a számadási könyvet. akivetési
listát és szükség esetéri gondoskodnia kell - a hivek elkeseredésére -
a hálralékok behajtásáról. A tűzifa nÍinősége, a bor árának minden
évben megállapítása állandó tengeri kígyó és ütköző pont a javadal-
mas és egyházfenntartó gyülekezetek és presbitérium között. Az el-
keseredett viták, a szekták karjaiba kergeti híveinket és igen sok
keserűséget okoz -. önhibájukon kivül - buzgó lelkészcinknek és
felekezeti tanítóinknak, miáltal elvesztik munkakedvüket és ambícióikat.

3. Élethossziglan, sokszor áldatlan küzdelmek között megválasz-
tott lelkészeinket és tanítóinkat el- és áthelyezni nem lehet. Ez tart-
hatatlan .állepot !*)

4. En véres sebet és véres kardot hordok körül és e tizen-
kettedik órában egyházi és nemzeti szempontból kivánom az elemi
.iskolákra nézve az általános államosítást.**) Addig is míg ez megtör-
ténik, engedje meg a felső hatóság. hogy ott. ahol az amúgy is súlyos.
terhet viselő híveink a fOkozódó iskolai terhet már nem bírják, isko-
láinkat az államnak - ev. érdekeinket szerződésben leszögezve -

*) Az E. T. VIlI. 155. §-a szerint törvényszéki itélettel áthelvezhetők. (Szerk.s
**) Más szempontok viszont nem teszik míndenben kivánatossá! (Szerk.]



391

átadhassuk I A tanítói lakást és egyház tulajdonában levő földeket
az egyházhatóság által kinevezendő kántor és énekvezérnek tartariók
fenn. Az egyházfenntartó nagy tehertől szabaduiván, nagyobb gondot
fordíthatna abelmisszióra, szórványgondozásra és család védelemre.
A sok lelkes filiákban pedig lelkészi képesifésű hitoktatókat és kán-
torokat alkalmazhatnának.

5. Egyházi és ískolaszéki gyűlés vasár-" és ünnepnap ne tartas-
sék és n~ tartsuk az egyházfelügyelő. vagy annak helyi helyettese
nélkül. Altalában a tekintély megmentése miatt arra kellene töre-
kedni, hogy a lelkészek különösen anyagi, építkezési, választási
ügyekben mentessenek fel a gyűlések vezetése alól.

6. A hárornnyelvű Svájcban a nérnetnyelvű vallásos lapok és
tankönyvek jobbára mind nem a nehéz és szemrontó gót, hanem
latin betűkkel vannak nyornatva. Hazánk kisebbségi elemi iskoláiban
is úgy kellene elrendelni, hogy az alsó Iokc.n az első osztályban a
német írás-olvasást a latin betűkkel kezdjek és csak a másodikban,
harmadikban a nehezebb gót betűkkel. A latin betűkkel németül és
n-agyarul is könnyebben megtanulnak olvasni a kis gyermekek.

V.

,
EGYEStJLE,TI ELET

,
HIVATALOS RESZ

Beszámoló az 1938 okt. 12-13-án lefolyt dunántúli
egyházkerületi tanügyi gyűlésekről.

lrta: Ludván Sándor.

Október 12-én délután 3 órakor tartotta az egyházkerületi nép-
ískoláí bizottság a központi elemi iskola tanítói szobájában Hanz-
mann Károly soproni lelkész és Koltai Vidos Dániel gazdasági fő-
tanácsos elnöklete alatt évi gyűlését. Több fontos kérdés között .
hosszabb megbeszélést igényelt az egyházi iskolalátogatás, jegyző-

. könyvi ürlapok, minősítés kérdése. Iskolalátogatási szabályrendelet
kidolgozására Somogyi Béla és Graf Samu bizottsági tagok kérettek
fel. Somogyi Béla elkészítette a beérkezett szempontok figyelembe-
vételével a jegyzőköny vi ürlapmintát. amely az eddigi adatszerűség
helyett az irányító szakszerűségi szempontot érvényesíti. Minősítésre
nem elvböl, hanem állami minősítéssel való kapcsolat céljából 4
pontnál meghagyja a számszerű minösitési.

Végül két megüresedetl tagsági helyet Hering János veszprémi
esperessel és Ludván Sándor igazg. iskolafelügyelővel kívánja be-
tölteni. '

5 órakor volt a ker. tanítóegyesület választmanyi ülése, amelyen
előkészítették a másnapi közgyűlés anyagát.

13-án lelkészek, tanítók közös templomi áhítata után Griesz-
haber E. Henrik elnöklele alalt a központi elemi iskola dísztermében
foly! le a ker. tanítógyűlés.

Elnök ékes szavakban méltatia az idei Szerit István jubileumi
év alkalmából a nagy király államszervéző. nemzetnevelő képeségeit,
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rnelyekkel a szilai, harcias, kalandozó, nomád magyarságot elvezette
Krisztushoz. Ezután vitéz nagybányai Horthy Miklos, Magyarország
korrnányzójáról emlékezett meg 70. születési évfordulója alkalmából.
A következő távirat ban kívánja kifejezni alattvalóí hűséggel és
ragaszkodásssl a tanítóság háláját: "Dunántúl evangélikus tanítósá-
gának soproni közgyűlése hódolatteljes tisztelettel, alattvalói hűséggel
és soha el nem múló hálás szeretettel üdvözli Főméltóságodban
Magyarország harmadik honalapítóját és imádságos lélekkel kéri a
Mindenhatót. koronázza Főméltóságodnak áldásos kormányzói .tevé-
kenységét Magyarország mielőbbi teljes feltámadásának boldog
örömével. Grieszhaber E. Henrik elnök."

A gyűlésen megjelent számos egyházi. világi előkelőség között
üdvözölhettük szeretett főpásztorunkat. dr. Kapi Béla m. kir. titkos
tanácsos Őnagyméltóságát s elnöktársát. dr. Mesterházy Ernő ny.
főispánt.

Közgyűlésen értékes előadások hangzottak el. Első előadást
Rozsondai Károly tanítóképzőintézeti igazgató tartotta: "Evangélikus
tanítóképzésünk időszerű kérdései" CÍmen. Eles meglátással, gazdag
statisztikai adatokra épített előadás volt. Vezérfonala volt, hogy plusz
értékeket termelő tanítókra van szükség, tehát nekik is plusz érté-
kekre van szükségük. Ezek egyrészt az élet való talaján álló gya-
korlatiasság, amely hivatva van fajtánk minden viszonylatban való
versenyképessé nevelésére, másrészt sziklaszilérd evangéliomi ön-
tudatú tanítói lélektipus kialakítása: Aliceumok, akadémiákban való
bentlakás alkalmas a nemzeti kollektivum számára fokozottabb
kollektiv szellemű tanítóság képzésére.

Lenkey István székesfővárosi pedagógiai szemináriumi tanító
"A munkáltató foglalkoztatás módja" círnű előadása következett.
Ideális tanítói lélekkel szólt a nemzeti kincsről. a gyermekről. Meg.
kell látni lelki-testi adottságait, hogy azokat Ieileszthessük, öntevé-
kenységgel, rákényszerités nélkül juthasson el ismeretek, igazságok,
gyakorlati tapasztalások birtokába. Ertékes munkafüzeteket mutat be
osztélvéból.

Harmadik előadást Hamar GY!lla tanügyi főtanácsos, nyugal-
mazott képezdei igazgató tartotta "Uj egyházmegyei iskolalátogatási
jegyzőkönyv" CÍmen. Rámutatott, hogy a régi ürlap rendszertelen
adathalmozás volt csupán. Bemutatja új módszeres tervét. Számszerű
minősítés helyett szóbeli jellemzést ajánl. Egyházi látogatásra vonat-
kozólag konkrét javaslatokat terjeszt be.

Somogyi Béla orsz. elnök rámutat, hogy az egyházi látogatást
teljes összhangba kell hozni iskola felügyelői látogatási szempontok-
kai, űrlapot is eszerint formulázta véglegesen.

Majd Niederland Vilmos Iőpénztáros s Eisele Frigyes főszám-
vevő a pénztár állásáról terjesztettek be jelentést.

Végül közgyűlés választmány indítványára Révfülöpön a tanítói
üdülőben egy szobát Krug' Lajosról nevez el. Szende Ernőnek, az
üdülőház gondolata felvetőjének arcképét pedig illő helyen kifüggesz-
teni kívánja.



Megnyitó.
Mélyen tisztelt Közgyűlés! Igen tisztelt Vendégeink! Szeretett

Tanítótestvéreim !
Amidőn Istennek segítő kegyelméből egyházkerületi Tanító-

egyesületünk mai közgyűlésére ilyen szép számmal összejött, igen
tisztelt vendégeinkhez és szeretett tanítótestvéreimhez szólhatok, két
történelmi határkőnek az emléke tartja fogva az én tanítói lelkemet.
Az elsőre 1038 van írva és emlékeztet bennünket arra akiváltságos,
Istentől ihletet! bölcs államférfiúra. akit a magyar nemzet történelme
.általéban Szent István néven szokott emlegetni.

Olyanokhoz szólok ez ünnepélyes órában, akik előtt Szent
István emberi és történelmi nagysága, isteni küldetésének a célkitű-
zése, apostoli, államkormánvzati tevékenységének az eredményessege .
nem ismeretlen. Nem méltatni ó hajtom ezért az ő rendkivüli egyéni-
sézét. hiszen ezt vaskos kötetek ben elvégezték arra hivatott kiváló
tudósok és történetírók. Ha mégis ajkamra merem venni edicső,
nagy királvunknak immáron fogalommá nőtt nevét, csak azért teszem,
hogy megértő, áldozatkész, hálás és kegyeletes érzéssel telt magyar
testvérekkel e történelmi, válságos nagy idők közepelte lélekben
elzarándokoljak első nagy királyunk ódon kriptájához, megszentelt
csendes nyugvóhelyéhez. mint a magyar nemzeti godolatnak, az igaz
magyar keresztyén hazafias érzésnek, a magyar testvéri szeretelnek
és áldozatkészségnek az áldástoszló, soha ki nem apadó, üdítő
forrásához.

*
Szent István örök időkre minlapéldája marad az állam szervező,

államformáló és nemzetnevelő tehetségnek! Nála nincsen tétovázás,
'kapkodás, avagy megállás 1 Útja nagyon nehéz. Sziklás, meredek,
göröngyös. Sokszor szinte járhatatlan és áthághatatlan akadályokkal
telített. De minden akadályt legyőz államférfiúi bölcs megfontoltsága,
sziklaszilárd határozottsága, vasakarata és fékezhetetlen erélye. Lelki-
ismeretimegnyugvással rideg, sőt kegyetlen tud lenni, ha az állam-
nak az érdeke így kívánja. De ugyanígy tud krisztusi irgalommal
megbocsáto is lenni, ha az Istennek igéje szerint érző és élő szive
ezt így diktálja!

Szent István emléke és szelleme minden igaz magyarnak, így
nekünk, magyar evangélikus tanítóknak, is állandó drága érték és
üdítő erőforrás.

*
Adjon a Mindenható : szívben. és lélekben egyaránt egységes

magyar nemzetet, hogy ez a. nemzet a magyar nemzeti egység és
magyar testvéri közösségnek az útjain visszatérhessen régi nagyságá-
ban és dicsőségében történelmi hivatásának rnéltó betöltéséhez!

A második határkő re 1938 június 18-ika van írva, és emlékeztet
bennünket jóságos lelkű bölcs államkormányzó urunk Ofőméltósága
hetven edik születésnapjára.

Amidőn édes magyar hazánk romokban hevert, amidőn minden-
felé csak khaoszt és anarkiát láttunk, akkor az isteni Gondviselés

393
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különös kegyelméből. a magyar Géniusz sugallatára megtaláltuk
vitéz nagybányai Horthy Miklósban azt a férfiút, aki megmentette a
magyar nemzetet a végső pusztulástól. aki visszaadta bizalmunkat,
visszaadta a magyar nemzet feltámadásába -és újjászületésébe vetett
minden reménységünket.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós mindnyájunk számára riadót
jelentett a magyar élet romjai felett. Kardunk lett. amidőn kihull! a
magyar bátorság fegyvere kezünkből és a lemondás országútján
nemzetközi útonállók martaléka lett nemzeti önérzetünk, tisztességünk
és becstelen hordákkal telt meg a Kárpátok alja. az Al-Duna tája.
Erdély földje. Bánat síkja és a szép Dunántúl nyugati várainak vér-
öntözte vidéke!

*
A. magyar történelem lapjai fogják bebizonyítani azt. hogy vitéz

nagybányai Horthy Miklós isteni küldetését minden irányban a leg-
nagyobb áldással és példásan betöltötte. mert megmentette magyar
nemzetünket a végső pusztulástól. és mert egy ,új életnek a szikla-
szilárd alapjait rakta le.

Es ha beszélünk ebben a magyar honban első és második
honalepitóról. akkor méltán és joggal fogja a magyar történelem
vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó urunk Őfőméltóságát e
porbasuilott, szerencsétlen magyar honunk harmadik honalapítóiaként
Arpád és negyedik Béla mellé állítani 1

Több ízben tett fényes megnyilatkozása. a magyar tanügy ir.ánt
tanúsított állandó meleg érdeklődése pedig azt bizonyítja. hogy Ofő-
méltósága a magyar tanítóság iránt mindig megkülönböztetett nagyra-
becsülő tisztelettel és igaz atyai szeretettel viseltetik.

Hajtsuk meg ezért lélekben hetven edik születésnapja alkalmá-
ból hódolatunk. hálánk. nagyrabecsülésünk, elisrnerésünk és szere-
tetünk zászlóját azzal a hő imádsággal. hogya Mindenható jó Isten
áldása kisérje minden nemes lépését és minden nemes elgondolását.
és vezesse diadalra az új és Nagymagyarország felépítésére irányuló
minden nemes törekvését. mely nehéz honmentő munkájában a
magyar nemzet ösztönös hálája ésjsoha, soha el nem lankadó hű-
sége és szerelele fogja kísérni az O legendás alakját I

Grieszhaber Endre Henrik.

A,z egyházmegyei ískolalátoga'ások jegyzőkönyve.

Egyházegyetemünk 1937. évi novem] er 12-én Budapesten tartott
ülése jegyzőkönyvének 54. pontja szerint ..A dunántúli egyházkerület
kéri az 1930. évi egyetemes közgyűlés által megállapított iskola-
látogatási szabályzat korszerű átdolgozását. Az egyetemes közgyűlés
a tanügyi bizottság indítványára az említet! szabályzat -szellernében
több éven át végzett iskolalátogatások alkalmával szerzett tapasz-
talatokra és a fejlődő iskolai élet körülményeire való tekintettel.
továbbá a közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935. évi VI: t.-c. végre-
hajtása tárgyában kiadott Utasítás figyelembevételével a fent említett
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szabályzat átdolgozását elrendeli s ennek elvégzését az Evangélikus.
Tanítóegyesület bevonásával az egyetemes tanügyi bizottságre bízza."

Az igért szabályzaf úgylátszik. még nem készült el; legalább is,
nem tudunk róla. Ellenben megjelent és az 1938. évi egyházmegyei
iskolalátogatások során kölelezö használaira került egy újfajta nyom-
tatolt jegyzőkönyv-ürlap ("Müller Károlyné, Szarvas" jelzéssel). Ha
netán az a jegyzőkönyv-űrlap akar az ígért szabályzat is lenni,
akkor nem felel meg a rendeltetésének, mert sem alakiánál, sem
tartalmánál fogva .nern szabályzat. Oe az új jegyzőkönyv-ürlap
önmagában is elhibázott alkotás. Hetvenkilenc kérdés törnkeleze elé
állítja az egyházmegyei iskolalátogatókat. Olyan kérdés elé is,
melyekre egyszeri vagy akár többszöri iskolalátogatás alapján sem
felelhet az iskolalátogató - teljesen nyugodt lelkiismereltel. Például
ilyen kérdésekre: "A tanító pontosan látogatja-e az istentiszteleteket ?"
"Az iskola nem áll-e államellenes, nemzetiségi vagy politikai űzelmek
szolgálatában 7" "A tanulok az iskolán kívül milyen magaviseleteket
(így l] tanusítanak 7" A kérdések nagy száma egyébiránt nem teszi
hozzáértővé azt az iskolalátogatót, aki nem ismeri az evangélikus.
népiskola rendeltetését, tantervét, tantervi utasításait, célkitűzéseit,
céljai megvalósításának lenetőségeit, tényezőit, módszereit és nem
jártas a nevelés és tanítás elméletében s gyakorlatában, nem tájé--
kozódott a népiskolai szakirodalomban, a népoktatásügyi szerve-
zetben stb.

Az iskolalátogatási jegyzőkőnyv-űrlap igyekszik nagyszámú kér-
déseit A-, B- és C-csoportba foglaltan rendszerbe állitani. azonban
a kérdések csoportosítása mégis kuszált, mert az egyes kérdés-
csoportok között nincs meg a kellő elhatároltság és olyan kérdések'
vannak egymás mellé rendelve, amelyek logikailag Iö-, illetőleg
alfogalmak lévén, nem egy sorba valók. A 73 kérdés közölt vannak,
amelyeknek inkább az iskolai statisztikai ívekben volna a helyük ;
például az A-csoport 9. számú kérdése: "Vannak-e szernléltető-képek :
a) történelmi hány darab 7 b) természetrajzi hány darab 7 c) termé-
szettani hány darab?" (Mellesleg szólva vajjon miért csupán e 3·
fajta szemléltető-kép iránt érdeklődienek az egyházmegyei iskola-
látogatók 7) Nem helyeselhető, mert nem méllányos aB-csoport 5.
kérdésének a) és b) pontjában megkivánt osztályozás. A tanítás
eredményének osztályzatokban való kifejezése, más szóval a tanító
iskolai munkája eredményének egyszeri, hosszabb s rövidebb iskola-
látogatás alapján való osztályozása nagyon kétes értékű. A tanítás
eredménye különben sem függ csupán a tanítótol. Egyébiránt a tanító
munkáiának eredményét valójában az élet osztályozza. Azonban
mindenesetre helyes, ha az iskolalátogatók találó szavakkal jegyző-
könyvbe foglalhatják a megfigyelt iskolai munkára vonatkozó észre-
vételeikel. De az osztályozás mellőzendő, mert többet árt, mint
amennyit használ.

Szükséges, hogy az egyházmegyei iskolalátogatások behatóak,
szakszerűek és jóindu!atúak legyenek. Az egyházmegyei iskolaláto-
gatásokat úgy kell felfognunk, mint annak bizonyítását. hogy az
egyház ismervén népiskoláinak életbevágó fontosságát, behatóan,
szakszerűen és jóindulatúan érdeklődik népiskoláinak, illetőleg taní-
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tói nak munkája iránt s azt, amennyire lehet. szóval és teltel támo-
gatja. Az iskolát, épúgy mint a templomot, Isten adományának kell
tekintenünk s ha a templom Isten háza, az iskola annak pitvara,
előcsarnoka. Elődeinke!. midőn templomokat emeltek. a hitbuzgóság
vezette; de tagadhatatlan. hogy népiskoláink alapítására is elsősorban
a hitbuzgóság indította őseinket. Egyházunknak már most nemcsak
joga, hanem kötelessége is, hogy teljes mérlékben mélíányolja nép-
iskoláját, mint lstennek adományát. valamint a népiskola munká-
sainak. a népiskolai gyermekek' vezetésére rendelt -pásztoroknek,
alapvető munkáját.

Anépiskolai munka felülvizsgálásának. értékelésének, méllány-
lásának szabályozására az Egyházi Törvények V. t.-c. B. §-ában
jelzett szabályrendelet hivatott. amely, minthogy még nem tették
közzé, megsürgetendő. Bárcsak a legbölcsebb köröltekintéssel oldaná
meg a szabályrendelet a feladatát 1

A soproni felső egyházmegye idei közgyűlése felterjesztést
intézett- a dunántúli egyházkerülethez, hogya) sürgesse meg az
egyházegyetemnél az új egyházi törvények V. tc. 13. §-a értelmében
szerkesztendő egyházmegyei iskolalátogatási szabályrendeletnek mi-
előbbi közzétételél : b) eszközölje ki az egyházegyetemnél annak az
elhibázott iskolalálogatási jegyzőkönyv-nyomtatványnak visszavoná-
sát, melyet az egyetemes tanügyi-bizotlság legújabban kiadolt anélkül,
hogy az új egyházi törvények V. tc. 13. §-ában jelzet! egyházmegyei
iskolalátogatási szabályrendelet előzőleg megjelent volna. A soproni
felső egyházmegyei közgyűlés egyben mintaív kidolgozására meg-
bí-zta az egyházmegyei tanügyi-bizottság világi elnökét s a bizottság
két tagját. Mivel feltételezendő, hogy mindegyik népiskolában rendel-
kezésére állanak az iskolalátogatóknak a tanító személyére és szol-
gálatára, valamint az iskola külső állapotára, berendezésére vonat-
kozó hivatalos adatok. a soproni felső egyházmegye közgyűlésének
szakbizottsága teljesen elegendőnek tartja' és a közzéteendő egyház-
megyei iskolalátogatási szabályrendelet mellékleléül melegen ajánlja
a következő 8 pontra szorítkozó jegyzőkőnyv-mintát :

Jegyzőkönyv
aíz) ev. egyházmegyei iskolavizsgáló-bizottságának
a(z) ev. C kisebbségi) népiskola fiú-o leány-,
vegyesosztályában 19 hó o_o_napján végzett látoaatéséról.

Jelen voltak a bizottság tagjai közül : __- elnök,
. biz. tag, biz. tag; továbbá _

A tanító neve: _
1. Az iskola s a meglátogatott osztály külsö rendjére s dologi

szükségleteinek ellátására vonatkozó esetleges észrevételek: _
2. Az iskolának, illetőleg a meglátogatott' osztálynak egyház-

halóságilag jóváhagyott helyi tanmenete és órarendje felhasználására
vonatkozó esetleges észrevételek : _

3. A rendtartási naplókra (Ielvételí-, mulaszlási-, haladásl-neplóra,
anvakönyvre) vonatkozá esetleges észrevételek: _

4. A jelenlevő tanulők létszámának megállapítása Hem szerint
s a tanulők mulasztására vonatkozó-esetleges észrevételek : __~ .
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5. A tanulők iskolai felszerelésére vonatkozó esetleges észre-

vételek: _
6. A használt tankönyvek egyházilag engedélyezetlek-e ? _
7. A tanító nevelői és tanító munkájára vonatkozó észrevételek

a megfigyelt tanítások alapján (előkészülete, tárgyi tudása, módszeres
eljárása; egyénisége, a tanulókkal való bánásmódja, nevelői és tanítói
munkájának méltatáse, kisebbségi iskolában a magyar nyelv taní-
tásának eredménye) : _

8. Az iskola evangélikus szellemére vonatkozó észrevételek:
Jegyzet: .. ~ ~-_-_-_-_-_-_-__
Kelt o, 19 hó n.

egyházm. iskolalálogaló. egyházrn. iskolalál.-bizotls.
- elnöke.

egyházm. iskolalátogató.

Az előadottakat a szóbanforgó ügy sürgős és mindeneket
kielégitő bölcs elintézese végett ismételten melegen ajánlom az
illetékesek szives figyelmébe.

Hamar Gyula
lanügyi Iőtanécsos, a soproni felső ev. egyház-
megye tanügyi bizottságának világi elnöke.

*
Az előadás értelmében készített Hamar-Gráf-Krutzler-féle

javaslatot Somogyi Béla részére osztották ki jelentéstételre. Somogyi
Béla elfogadva a javaslatot, a jegyzőkönyvi mintát két ponttal,
amelyek az állami minősítési lapok pontjaival összhangban .a tanító
társadalmi működésére s továbbképzésére vonatkoznak kiegészítette,
föcsoportokra beosztotta s teljesen összhangba hozva a körzeti fel-
ügyelői utasítási jegyzőkönyvekkel, elfogadásra ajánlotta - a kerületi
kezgyűlésnek. A népiskolai-bizotlság is így határozott s elfogadta az
előadónak még négy pontnal a számbeli minősítés feltüntetésére-
vonatkozó elgondolását is, amelyet azonban az egyházkerületi
tanítóegyesületi közgyűlés mellőzni kívánt.

Az egyházkerületi közgyűlésen szavazattal, nagy többséggel az.
került határozatba, hogya számbeli minősítés teljes kikapcsolásával
állítandó össze a jegyzőkönyv s Gráf Samu és Somogyi Béla szer-
kesztésében annak megfelelő szabályrendelettervezet is készittetvén,
elküldetik a Ill. szabályrendeletkészífő-bizottsághoz. - A tanítóság
nagy megnyugvással fogadta ezt az elért sikert.

Az egyházmegyei iskolalátogatások jegyzőkönyve
ügyében határozati javaslat.

A dunántúli ev. egyházkerületi tanítóegyesület kéri az egyház-
kerületi közgyűlést, hogy .

a) sürgesse meg az egyházegyetemnél az új egyházi törvények
V. t.-c. 13. §-a értelmében szerkesztendő egyházmegyei iskolaI áto-

. galási jegyzőkönyv-nyomtatványnak visszavonását, melyet az egye-
temes tanügyi bizottság legújabban kiad ott anélkül, hogy az új egy~
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házi törvények V. t.-c. 13. §-ában jelzell egyházmegyei iskolaláto-
.galási szabályrendelet előzőleg megjelent volna.

c) A dunántúli ev. egyházkerületi tanítóegyesület egyben ajánlja
.a kiadandó egyházmegyei iskolalátogatási szabályrendelet rnellékletéül
·e soproni felső ev. egyházmegyei közgyűlés szakbizottsága által ki-
dolgozott s ide csatolt egyházmegyei iskolalátogatási jegyzőkönyv-
rnintát. ' .

d) A dunántúli ev. egyházkerületi tanítóegyesület közgyűlése
felkéri azokat a tagjait, akiknek az egyházkerületi népiskolai bizott-
ságban, az egyházkerületi közgyűlésen, az egyetemes tanügyi bizott-
ságban vagy az egyetemes közgyűlésen szavuk van, hogya dunán-
túli ev. tanítóegyesületnek az egyházmegyei iskolalátogatás ügyében
megállapított határozatáért szálljanak síkra.

Módosító javaslatok
az .,Iskolai rendtartás és fegyelmi szabályzat az evangélikus elemi
népiskolák részére" című tervezetre beérkezett észrevétek alapján.

lrta: Somogyi Béla, a szabályrendelcttervezetek készítője.

r A lapunkban július. hóban közölt tervezetré néhány észrevételt
'tett a kernenesaljai egyházmegyei tanítóegyesület kiküldött bizottsága
s azokat részben az elnök: Gaál Sándor, részben a bizottsági elő-
.adó : Szakály Dezső terjesztette be a tervezet készítőjéhez. Több
felvilágosító levélváltás után az észrevételek egy része tárgytalanná
vált. Az indokolt. módosítások alább ismertetett alakban a tervezet
készítője részéről is elfogadást nyervén, az egyes pontok a követ-
kező alakban nyertek új fogalmazást s ajánlást a szabályrendelet-
-készítő bizottság elé elfogadásra. .

A 3. pont új fogalmazást nyer a következö módon:
,,3. A szorgalrni. idő szepternber 4-től június' l3-ig tart. Az első

tanítási nap szepfernber 4., az utolsó június 7. Amennyiben szep-
-ternber 4. vasárnapra esik, az első tanítási nap szeprember 5., ha
pedig június 7. esik vasárnapra, az utolsó tanítási nap június 6.

Az első tanítási napot megelőző napon történik a tanév ünne-
pélyes megnyitása. Az' ünnepélyes megnyitás! megelőző 5 hétköz-
napon kell megtartani a javitó-, pótló- és esetleges magánvizsgá!atokat.

Az utolsó tanítási napot követő 6 nap alat! kell megtartani az
évzáró vizsgálatokat s ezeket június l3-án, ha közben vasárnap vagy
ünnepnap esnék, június 14-én kell befejezni. Osztatlan iskolában az
utolsó tanítási nap után az évzáró vizsgáig összefoglaló ismétlesek
tartandók. Az évzáró vizsgálatok befejezését követő egy 'héten belül
tartandók meg a tanév ünnepélyes beznrásán felül a következö tan-
"évre szóló beíratások is."

A 4. pon! így módosul :
,,4. A szorgalmi idő tartamát, az annak kezdetére és végére
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vonatkozó egyházi és állami rendelkezések keretei között az iskolai
bizottság állapilia meg."

A 9. pont eredeti szövege a felvett tankötelesek számát tan-
termenként 80-ban rögzítette. mint aminél a szám több nem lehet.
A módosító javaslat alapján ez a szám így nyert új megállapítást:
..A felvett tankötelesek száma lehetőleg ne legyen több tantermenként
<60-nál. de nem lehet több 80-nál."

A 15. f) pont így nyert új fogalmazást: ..Pünkösdkor a: két
/ ünnepnappal együtt 3 nap."

A 15. i) pontjának eredeti szövege ez: ..Egyéb kisebb szünet
-évről-évre ismétlődő s helyi viszonyok által megokolt mezőgazda-
sági vagy hasonló természetű okból' (szüret, tengeritörés. országos-
vásár stb.) csak abban az esetben adható. ha az iskola törvényesen .
.az iskolai bizottság részére a Vkm. 130.700/1922. VIlI. a. sz. rende-
lete 46. §-a 1.. illetőleg 2. bekezdésében biztosított munkanapenged-
ménv levonásával megállapított munkanapok számának elérését nem
·gátoija ."

Arra való tekintettel a Vkm. 540-05-128/1931. sz. rendelete az
iskolaszék részére csak 3 munkanapengedményt biztosít, valamint
.arra, hogy az 1896/1937. eln. sz. Vkm. rendelet a tanév befejezését
június 14-ben állapítja meg. tehát a korábbi hasonlótárgyú rende-
letnél jóval korábban s a tanév elejét ezzel szemben csak 5 nappal
korábban állapítja meg. így tehát itt is munkanapveszteség állt elő
s így évi 220. illetőleg 188 munkanap a mindennapi s 58 félnap a
továbbképző iskolában csak a legnagyobb nehézséggel érhető el. a
.szabálvrendelet készítője a munkanapok számának kikapcsolásával
a tanév kezdetét és végét 1896/1937. eIn. sz. Vkm. rendelet alapján
javasolja megállapítani os ilyen értelemben a 15. i) pont új fogalma-
zását a következőkben terjeszti a szabályrendeletet alkotó bizottság elé:

••j) Egyéb kisebb szünet évről-évre ismétlődő s a helyi viszonyok
által megokolt mezőgazdasági vagy hasonló természetű okból (szüret,
tengeritörés. országosvásár stb.) adható."

A 15. pont utolsó bekezdés~ ilyen alakban nyert új fogalmazást:
..Az a). c), g) alatt fölsorolt szüneteket évről-évre meg kell

tartani. Az i) pon! alatti esetleges 1 napi szünetet az igazgató (vezető
tanító). 1 napnál hosszabb szünelet a tanítótestület javaslatára az
iskolai bizottság (annak elnöke) adja."

A 17. pont ilyen fogalmazást nyer:
Az iskolába járó növendékeknek egyenként. vagy összesen.

nem nevelési célokból kirendelése, a temetéseket sem véve ki. tilos
és csak egyházi vagy iskolai ünnepélvkor vagy más kegyeletes

célokból engedhető meg az iskolai bizottsági elnök tudtával."
A ..beleegyezésével" szót törölni kívánja a szerkesztő, de a

•.tudtával" megjelölés mégis kivánatos, hogy szükség eselén együtt
viseljék a felelősséget.
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A 18. pont így módosul:
"A haladási naplóban ,a munkanapok számát ajánlatos sor-

számmal ellátni. Ugyanott föl kell tüntetni az iskolai szünelek pontos
idejét is. Három napnál hosszabb (rendkivüli) szünet az esperesnek
mindíg beielentendö. U

A 23. pont eredeti szövege helyett a következő fogalmazást
fogadja el s terjeszti elő a javaslat szerkesztője a szabályrendelet-
készítő-bizoltsághoz :

"A tanítónak a tanítási idő alatt a tamtás szinhelyén, a szor-
galmi időben az egyházközség területén kell tartózkodnia. Ha egy
napnál hosszabb időre elhagyja az egyházközség területet, azt az.
igazgatónak (iskolai-bizottság elnökének) tartozik bejelenteni, három
napnál hosszabb távozást az iskolai-bizottság elnökének. Kántor-
tanító a szorgalmi időn kívül is, rövidebb vagy hosszabb időre való
távozását az iskolai-bizottság elnökének tartozik bejelenteni s meg-
jelölni, hogy szükség eselén hol található, illetőleg ki fogja helyet-
tesíteni. U

A 39. pont utolsó mondatához egy új mondat nyert felvételt a
következöképp :

,;A multban jóváhagyott és jegyzetekkel ellátott tananyag-
beosztás úiabb jóváhagyásra felterjeszthető. U

Végül Bérczes Lajos balassagyarmali igazgató javaslatára az-
53. pont második bekezdése így módosul :

"Magántanulók a rendes tanulókra megállapított beíratási díjat
és 30 P vizsgadíjat fizetnek, rnelvböl 20 P a vizsgáztató kat az 1924.
évi 43/970. sz. vkm. r. 5. pontjában megállapított arány szerint illeti,
10 P a Vkm. 820-4-106/930. r. 5. és 8. bekezdése értelmében
iskolai könyvtár gyarapítására fordítandó. A magántanulók részére-
kiállított bizonyilványert az intézetnek 40 fillér ürlapdíj, kiállitásáért
pedig 2 P munkadíj jár. Ebben az utóbbi díjban az igazgató (vezető-
tanító) és osztály tanító egyenlő arányban részesül. Szegény tanulók
magánvizsgálati díját az iskolai-bizottság elengedheti vagy mérsé-
kelheti.,

Végül megjegyzem, hogyatervezethez az azóta megjelent
miniszteri rendelet értelmében egy új pontot csatol a tervezet készí-
tője: a tanulók szünidei magatartásának ellenőrzése tárgyában. Ez.
így szól :

"A Vkm. 109., 906/1938. IX. sz. rendelete értelmében erre
megbízást nyert tanító tartozik a rendeletben meghatározott' módon
a népiskolai tanítók magaviseletét a nyári szünidőben ellenőrizni. U

Az igazgatók szolgálati szabályzatára vonatkozólag Solti János
kiskőrösi igazgató és a kernenesaliai bizottság küldött egy-egy észre-
vételt. Ezek alapján a következő módosítás történik:

"Az A pont 3. mondata után a következő új mondat nyer
beiktatást: Azt az igazgatót, aki 6 éven át kifogástalanul, közrneg-



-elégedésre látta el feladatát, egész szolgálati idejére is meg lehet
választani. "

A H pont 2. szakaszának végéhez ez a mondat kerül: "evégből
az osztályok között szabadon választhat s a háromnál több tanítós
iskolákban a továbbképző iskolai oktatás úgy osztandó be, hogy az
alól mentesüljön, amennyiben ezt hiványa (díj levele) lehetövé teszi."

Hálával tartozom a kernenesaliai bizottságnak, Gaál Sándor
-elnöknek, Szakály Dezsőnek, Bérczes Lajosnak és Solti Jánosnak,
akik atervezetekkel foglalkoztak s azokra vonatkozólag módosításokat
1erjesztettek elő. '

A Tiszajobbparti Mezőgazdasági Kamara még a nyár folya-
mán -részletes javaslatot terjesztett a földmívelésügyi miniszterhez a
felekezeti iskolák terheinek helyes elosztása végett kulturadó beve-
zetése tárgyában s kérle, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez és pénzügyminiszterhez ajánlotta a javaslat áttételét megvalósí-
tás végett.

A részletes felterjesztés abból indul ki, hogy nagyon különböző
a felekezeti iskolák terheinek aránya. Azok fenntartása az agrár-
lakosságra mindinkább elviselhetetlen terhet jelent. Fenntartási költ-
ségük általában felülmúlja az állami adók 30%át, de néhol 60-80,
sőt a 100%-ot is. Sokszor éppen a legszegényebb lakosságot sujtja
a magas iskolai adó, azt a réteget, amely még állami adójaban
tulajdonképpen hozzájárul az állami iskolák fenntartásához is. Ha
egy községben egy nagy uradalom és mondjuk 100 törpebirtokos,
illetve zsellér kénytelen fenntartani a felekezeti iskolát. akkor meg-
történhetik, hogya hozzájárulási arányszám annyi lesz, mint 90 : 10,
ha ugyanis nagyjában így viszonylik a nagy uradalom kiteriedése a
törpebirtokosok összbirtokának nagyságához. Ha már most a fenti
példa szerint a nagybirtokot egy zsidó vallású egyén veszi meg, s
ha történetesen nincs gyermeke, vagy van, de nem járatja a fele-
kezeti iskolába, akkor az iskola fenntartási terhe minden átmenet
nélkül 100%-ban a lörpebirtokosokra hárul, akik így esetleg az
állami egyenes adó 100-200%-át kitevő iskola adóval is kénytelenek
megbirkózni. .

A javaslat szerint a kulturadó bevezetésén keresztül az állam
fedezné valamennyi felekezeti iskolai tanítónak a teljes készpénz-
illettnénvét. Ennek azonban semmiképpen sem lehetne az a követ-
kezrnénye, hogy a felekezetekföl 'elvegyék iskoláikat. Az egyház-
községek azokat a terheket, rnelyeknek ellenében a felekezeti iskolák-
nak saját kezelésükben és irányításukban joggal követelhetik,annyi-
ban vállalják, hogy fedezik a dologi. kiadásokat, tel ket adnak s hozzá-
járulást az iskolaépületek emeléséhez. viselik az adminisztráció és a
nyugdíjalaphoz való nagyösszegű hozzájárulás költségeit, s végül a
tanítók Iakáspénzéröl vagy részükre természetbeni lakásról gondos-
kodnak. Ugyanakkor a kántortanítónak kantori eredetű javadalmát
nem kivánnák beszámíttatni a tanítói fizetésbe, hanem azt az egy-
házközségeknek kellene vállalniok. A kulturadó címen befolyó ösz-
szegból kivánja a javaslat fedeztetui az állami iskolák dologi szük-
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ségleteit is, amelyek a községeket terhelik, hogy igy az ilyen községek
terhei ben is könnyítés kövelkezzék be. Az adókulcsra vonatkozólag
nincs pontos számítása a javaslat tervezőinek, de 4-6%-ot gondol-
nak elégségesnek. .

A tervezet szerint így a nagybirtok ok, amelyek csak ritka eset-
ben (ha gyermekük éppen iskolába jár) járulnak hozzá jelentékenyeb-
ben az iskolai terhekhez, a városi vagyonos lakosság egyaránt
nagyobb hozzájárulással segítené az iskolák terhei ben a szegényebb
lakossága!.

A terv valóban figyelemre méltó és remélhetőleg kellő méltény-
lasban s megfontolásban részesül.

,
KeNYVISMERTETES

Szép kiállítású, kulccsal nyíló könyvet hozott Hollandiábó]
a posta. Az amsterdarni Gyermekbarátok Alapítványa (Stichting de
Kindervrieden) tárgyalja benne az Eszakamerikai Egyesült AlIamokban
bevezetett gyakorlati és jellernfejlesztő tevékenység vizsgálatára
megindult kutatómunkának az eredményét.

/' Szarnos kisebb eljárási mód -között a vezető szernpbntok a
következők a vizsgálatok irányításánál: 1. A gyermeket önál!óságra
nevelő módszerek nemei. 2. Mily mérlékben törekszik az oktatás
a gyakorlati életben alkalmazható gyakorlati ügyesség ek elsajátít-
tatására. 3. A nevelőmunka részétképezi-e az erkölcsi nevelés és
ennek módszere.

Az e kérdésekre bek ért válaszok megvilágitják, hogy az U. S.A.
nevelői is új felfogást tartanak szükségesnek a megváltozott idők
nevelői törekvései tekintetében. Uj meghatározások tünnek elő;
A nevelés fejlődés. Szociális folyamat. Tapasztalatok egymásután-
jának láncolata. Nemcsak készülés az életre, hanem egy külön élet.

Mindezért az iskolai foglalkoztatásnél módot kivánnak nyujtani
önálló vizsgálódásra, tapasztalatok, megfigyelésekgyüjtésére. Mellözní
kívánják a fölösleges és a gyakorlati világtól távol álló dolgokat.
Meg akarják .szüntetni a vizsgákat. Egyéni képességeket és hajla-
mokat kívánnak kifejleszteni.

A tanterv felépítése gyerrnekpsychológiai alapon történjék. Nem
kívánják az oktatás meghatározott,' befejezett alakját. Az észszerű
gondolkodás, a: cselekvés a Iö. A módszer: a tapasztalatra épített
cselekvő módszer.

A tananyag a -modern műveltség és annak történelmi kiala-
kulása keretében nyer megállapítást.

Az erkölcsi nevelést az iskolán kívül is folytatni kivánja.
Értékes, tanulságos könyv, Tiszta képet nyújt- az U. S. A_

kebelében a nevelés tökéletesítése érdekében megindult munkáró!.

Az Eötvös-Alap Önsegélyzö és Családjóléti Osztálya' a vígasztaló
szavak helyett, a megvígasztaló cselekedetet nyújtja!



Ének.
Irta: Missuray-Krúg Lajos.

Az ének: hegyi patak, - a megbántás mocsár. Az ének nap-
fény, a megbántás árnyék. Az ének emlékezés, a megbántás feledés.
Az ének: lelkünkbe tévedt isteni parázs! A megbántás: komoran
hulló kárhozat, hamu. Az ének a teremtés hajnalhasadása. A meg-
bántás a halál pitvara. Az ének a lélek ajándéka. A megbántás a
lélek tolvaja. Az ének az imádság. A megbántás' az átok. Az ének
erőt lélekző hegyorom. A megbántás: kénköves szakadék. Az ének
téres, tágas puszta. A megbántás penészflótás láp. Az ének a meg-
bocsátás. A megbántás: bosszú! Az ének nevetés. A megbántás a
könny, Az ének: esett lelkek véderdeje! A megbántás meg: kopár
vízmosás!

... Ásít a megbántott erdő!
A megcsünl, göcsös, görbe, lehajlott zuzmós, villás fák, csúcs-

száradt, folyásos, harkálykulas. gombás, fagyöngyös, korhadó, odvas,
rákos, rücskös, csavaros, szúrágla, lisztharmatos, száradó, vízfejű
böhőncök testén is felkúszik az ördögcérna. iszalag, örökzöld rep-
kény és a gyönge folyóka?

Talán, hogy díszítse? Ékesítse?
Dehogy! - Inkább, megölje I Megfojtsa!
Sírkertekben. hideg kövek testén de más is a borostyán!
-- Hol itt az erdő?
Ez itt csak: temető! A fák temetője !
... Mélyen esett fejépen ilyen és hasonló kérdések kuszálódtak,

ágasodtak, bokrosodtak. Ugy elmerült, elakadt néha kátyus gondo-
latai közt járva, - szinte megbotlott bennük a lába is! Ugy érezte,
amerre lép: fölfakad az út és nyúlós, ragacsos sár marasztalja
mindenütt.

Pedig áldott, hatalmas este volt!
A lelke fuldokiott, haldoklott, akár ez erdő I .
Maga elé beszélt, - .mint aki 'nehéz szót ejteget. Megjött!

Hazahívta az erdő!
Megjött, de testben, lélekben lerorigyoltan. Nem is a teste fáradt

el, - hiszen a test fáradtsága mulandó. - a lelke rogyott össze!
Az Igéret Földje, számára örök" igéret maradt csak!

Elvitte Amerika a földjét, - erdeje meg- kiterííve várja!
Mit adna, ha újra "fölépíthetné" az erdőt?! Az erdejét, ami

bölcsőjét is adta.
Ittszakadt a lelke gyökere s most, most talán újra kisariadna'Zl

Csak egy kis napfény érné!
De élete Napja: elment... .
Leheletfinom, törékeny vírágszírorn-asszonykáia volt mégis az

erősebb, _ mert itt maradt. Idehorgonyozta a lelkét, a hitét, a sze-
relmét, az emléket ebbe a földbe, - megkötötte, röghöz láncolta és
legyűrte a halált, mert utolsó perceiben' is ölébe vette: becézőn,
megbocsatóan, anyásan ... az erdőt. Az egész erdőt... - egy
marok mag alakjában.

És azóta egyre vigyázza az erdőt!
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Nem a fákat védi, hanem az erdőt! Mert az erdő nemcsak a
fák együttese! Az erdő több, sokkal több annál! Az erdő a fák
családi Iészke. Otthona.

A fa elpusztul. a törzseket kidönthetik. a gyökér elkorhad, de
az erdő örökké megmarad. Az erdő az anyaföld éltető öle!

Egyszer mindenütt erdő volt... A szántóföldeket is csak köl-
csön adta az erdő! Az erdő lelke lengi be a búzatáblákat még ma
is .. -. és az erdő .üzenele : a harmat, - a meleg, simogató, puha-
kezű, jutalmazó, lágytenyerű, megfontolt, józan, jóságos, tápláló : eső.
Az erdő vére: a csermely, patak, folyó, folyam vize is, - ami
beerezi az egész világot. Ha az erdő gondos anyai szeretettel össze
nem gyüjtené az esőcseppeket, el nem dugdosná a hópelyheket, le-
zúgna az árrá nőtt vadpatak tajtékos vízkorbácsa a kopasz tetőkről,
a meg nem kötött kopárokról és elöntené, kimosná a földet. Arvizek
vinnek el az ember. verejtékes rriunkáját l Meginna a magot az
özönvíz! Kimosná a termőföld teremtő erejét ... és megfulladna az
~let. . .

Kis erdejük területe azőta gazdát cserélt. De az asszonyka lelke
egyre őrzi. Egyre vigyázza: az erdőt I Mert az erdőt elvenni, meg-
venni vagy eladni nem lehet I Az erdő azé marad, aki szereti. Aki
szerette. Aki védi, óvja és ápolja. Mert az erdő olyan, mint a templom!

Hiszen a templom lényege sem a díszes kőhalmaz, - hanem
a lelke avatja azzá! A templom és az erdő nemcsak azoké, akik
itt a földön tülekednek, éldegél nek, hanem inkább éS első sorb an
<J~oké, aki~ megálr:lOdt~k, fe!ép.~t~.tté~ é.s szen~tték .. Nem~sak: c;k?r-
Jak szeretm! Azoke, akik mar orokke ein ek, es akik mar megértik:
- lelküket. Mert ha semmi másnak nem is lenne lelke itt a földön,
az erdőnek és a templomnak lelke van! Ez avatja templommá, -
ez avatja erdővé! .

Földi mértékkel mérve e fogalmakat, az egyik lelke az áhitat,
a másiké pedig az ének.

Valami ősi dallam I A teremtés himnusza I ... Az áhítat és az
ének pedig testvérek. Mint ahogya templom és az erdő is testvérek.
Egynemű facsoportok talán fajok. Iajták és felekezetek lehetnek. De
a templom: az erdő!

Az Ember bölcsője és koporsója ...
Vérének, gyűlöletének elfojtott ekrazitja kirobbant! Hazája tes-

téről is letépték az erdőt? Az Erdőt I ?
Kis ásóját előkotorászta.
Kapargált, ásott a tűzhely bedűlt romjai alatt.
Keresett valamit? Maga sem tudta mit csinál. De a lelkében

már égett az erdő!
Elvánszorgott. Ácsolt kis ..sírkereszt állta útját az erdő szélén,

vadvirághímes takaró fölött. Olelö, forró karú, szerelmes és meg-
bocsátó mátka helyett ez a kis kereszt, ez a kis halom várta. Ez
várta egyedül.

Lehet, hogy bele is őrült már ebbe a fogadtatásba!
Szörnyű átokra rándult görcsösen leszorított szája. Tüzet gyúj-

-tott. A vesztél érző, vonagló erdő fölsikoltott . .. ~s fölcsendült a



földből. vagy a sírból az ének. A fák mint kornor, hatalmas hang-
villák meredtek az égnek - és az erdőből kiüzent az Élet I

Megcsapta a füst.
Végigborzongott a háta! - Valami hideg, delejes kéz szíven-

ütötte.
Meggyulladt a kereszt! ... Vagy csak úgy látta? - _
Mint eszelős ugrott föl hirtelen és tiporta, zúzta, vágta, gallyazta,

ásta, fojtogatta el a sistergő tűzfészket. A lángcsóva a zsarát hunyó
hamvába halt.

Föllélekzett I Mintha valami rettenetes súlyú kölönctől szabadult
volna.

A fehérre meszelt kis kereszt hálásan tárta ki karjait. És az
erdő őrlelke, őrangyala. a kis feleség emléke csöndesléptű gondo-o

- latokban elindult feléje ...
Már szinte hallotta is a hangját, - mintha néki mesélné :
- Az erdő öregedő fái elkorhadnak, de az elpusztult világ-

fölött új sarjak fakadnak. ős sarjak települnek. A jó Isten erdész ei
pedig magokkal szórják tele a pihent televényt és az erdő új ruhát
ölt ismét. olyat. mint egyszer, amikor még kettesben járták a csapáso-o
kat! Felújul. megnő. megizmosodik az erdő is, mint a gyerek ... s
vele együtt az erdő is "hazatér" - és akkor mindhárman itthon
lesznek újra.

Odatérdelt ~ kis kereszt mellé, átölelte, szegény, ittmaradt ..
elesett, magábaroskadt ember. - Majd kopott iszákjából gyűrött
papiroslapot húzott elő.

Napsugaras gyerekírás volt, amelyben úgy állottak a betűk.,
mintha kis gazdájuk píllét kergetne írás közben s hol ide, hol oda
kapkod.

Kisfia írását szorongatta, amit úgy küldtek utána egyszer.
Azután gyerekes-bátortalanul fölemelt egy piros-pozsgás. nap-o

fogta tölgymakkot és addig nézte. forgatta, játszott vele, addig pólvál-
gatta be gondolataiba, amíg egyszerre csak beásta a földbe. Oda-
ültetgette .fejtől a keresztnek!

- Es ... csoda történt!
Évszázados. átkos varázslettél szabadultan újjongott föl az.

anyaföld. Felhördültek a halálraítélt szikesek, mezítelen testű kopárok.
A feltámadás ígéretes himnusza zúgott át a világ fölött.

Az erdő énekelt 1...
A szíve gyökeréig, a lelke sudaráig érezte a sodrát. ts az

ének, - az Ének, - eltiport, megbántott lelkek eszárnyatbontott
madara, surrogva röpült föl a fák között, hogy elvigye: igába gör-
nyedő óhaza, a szülölöld üzenetet az' új hazába és messzi, tengeren-
túli világból is hazahívja a ... fiút. A fiát, - akié az erdő!

... Úgy érezte minden, hogy az Isten jár az erdőben ... s most,
most : egy pillanatra megáll. A teremtés ősi himnusza úszott, ringott,
zengett a felhők közt. Fölcsendült a csillagok éneke ... és vissz-
hangzott a mennvbolt l Mámorba szédült a föld ... és a békesség
pókhálói szőtték be a holdfényes estét.

Megállt az Isten ... megtorparit az Idő... s a csönd rnéhében.
új lélek szülelett.
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SZÍVós, csillogó acélpengelélek. csupa dac. erő, elszántság', hit
és férfias akarat.

Akarat I ,
l)gy csengett. mint az Enek 1,
Es az Isten beleszúrta a földbe I , ..

A jövő útja kifürkészhetetle}}! Gondolj a holnapra! Ne késlekedj
belépni az Eötuös-Alap Onsegélyző és családjóléti Osztályába!

T ermészettudorná nyi művek.

Manninger Vilmos: A sebészet diadalútja.
A legérdekesebb témák egyike: hogy jutott el a tudomány az

őskor első tapogatódzó próbálkozásaitól, fellendüléseken és évszá-
zadokra terjedő vesztegeléseken át a sebészet mai diadalmas ered-
ményeiig. Nem lehet a mai művelt embernek érdekesebb anyagú,
tanulságosabb és egyben izgalmasabb olvasmányt adni ennél a nagy-
.szerű könyvnél. - Megjelenik márciusban.

Pongrácz Sándor: Az ősködtől az emberig.
A tudós szerző ebben a könyvében páratlanul érdekes témá-

'hoz nyúl. Könyvének hőse maga a biológiai értelemben vett élet.
Izgalmas fejezetekben vázolja a véredényrendszer kialakulását, a
ne'Ínek elválasztódását és hogy rnint hódítottak meg a különíéle
élő szervezetek a tengert, a levegőt és aszárazföldet. - Megjelent
.áprilisban.

Báró Szurmay Sándor : Vadászemlékek ... Horgászélmények.
Az előkelő szerző kitűnő műve vadászirodalmunknak is jelen-

tős értéke, de az eddig szegényes magyar horgászirodalomnak út-
törő kötete és egyben főműve. Az úri eleganciával, bölcs humorral
és alapos természetismeretlel megírt hatalmas munka érdekes olvas-

mány és egyben értékes természettudományi mű is.

Temesy Gyözö: Sasok országában.
A kitűnő ifjúsági iró s földrajztudós nagyszabású művében

Európa legromantikusabb országát mutalja be, megismertet az albán
néppel, a Balkán-hegység csodálatos tájai val, a csak legutóbb fejlő-
.désnek indult albán városi élettel és műveltséggel. Könyvéből Európa
egyik legegzótikusabb országának képe bontakozik ki. - Megjelent
áprilisban. - Kaphatók minden könyvkereskedésben.

Kellő időben gondoljunk hozzátartozóink jövőjére! Bizfosítsuk
magunkat, az Eötvös-Alapnál!



Iskolai év kezdetén.
Zsolt.: 118: 19. v.

Vedd hónod alá könyveidet újra
S jőjj, zsibongó lelkes kis csapat.
Elég volt már a hiú kedvtelésből:

Az üdv-ital forrása itt fakad!

Itt szíved s halhatatlan lelked épül,
lU érted meg, hogy Isten fia vagy;
Orök igazság lángja lobog itt;
Dicső acél! ... Csak bátran küzgj, haladj!

Munkára ... fel! - Ne félj ;
Majd ha harcra hív az élet;
Kísért a bün; gond s bánat keserít;
S ha széo reményed, vágyad semmivé lett,
... Ne félj! - csak légy hü, bár kell küzdened,
Szilárdu! s nemesbül itt a jellemed!

.Jőjj, csak jőjj, Isten zsenge nyája,
Zöldelj, viru lj, minl széo tavaszi kert!
- Atyánk tekint kegyelmesen rája,
Te adj az új tanévben új sikert! ...

Ifj. Hajas Gyula
ev. lévo tanító.
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gárai voltak a békéscsabai tótok a hazá-
nak, mint akár a magyar lakosság és
szorgalmas munkáiuk gyümölcseit zavar-
talanul élvezhették, tehát nem nyomor-
ban, hanem jólétben éltek. Szabadon
művelődhetlek és [ejlődhettek. Beszédét
a közönség osztatlan helyeslese kísérte.

A Magyarországi Tanítók Eötvös-
Alapjainak Önsegélyező és Családjóléti
Osztálya módot nyujt valamennyi tény-
leges és nyugdíjas tanügyi alkalmazott-
nak, hogy önmaga kis családia jövőjéről

. fillérek eller.ében gondoskodhasson. Az
Önsegélyező és Családjóléti Osztály ke-
retén belül ezidőszerint : 1. Ternetkezési-,
II. Családbiztosítési-. lll. Tekarék-. IV.
Gyerrnekbiztoaitási-osztélyok. illetve ta-
gozatok állanak a belépni kívánók ren-
delkezésére. Biztositások orvosi vizsgálat
nélkül havi !-5 pengős díjak mellett
köthetők. A Gycrmekbiztosltési-osztalvbe
korlátozás nélkül. nem tanügyi alkalma-
zettak gyermekei is felvehetők. A taka-
rékossági hajlam fejlesztése céljából min-
den biztosítot! gyermek külön persely! is

HIR E K
Kinevezés. A Kormányzó a vallas- és

1kö~oktatásügyi miniszter előterjesztésére
-dr. Sólyom Jenőt, az Erzsébet-tudomány-
egyetem soproni hittudományi karának
-egyházjogi és magyar protestáns egyház-
történeti tanszékére nyilvános rendkivüli
tanárrá nevezte ki. Kinevezése alkalmá-
ból lapunk részéről is őszinte örömünket
nyilvánít juk.

Templom-jubileum. A körrnendi rnű-
vészi kivitelű evangélikus templom most
"Ünnepelte építletésének 50 éves évfordu-
lóját. Eza/kalommal ti gyülekezet egykori
lelkésze : D. Kapi Béla titkos tanácsos,
'püspök hirdette az ünnepi istentiszteleten
az igét, akit a régi körmendi hívek
őszinte szeretettellogadtak

Békéscsaba tüntető nagygyűlésén
Darida Károly tanító tízezer lőnyi k3-
:zönség előtt mondott lelkes, hazafias
beszédet. Ebben visszautasította a po-
-zsonyi és kassai cseh rádió állításait
.arra vonatkozólag, hogya magyarországi
'tótok elnyomatás alatt és nyomorban él-
nek. Kileitette, hogy mindig olyan pol-
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kap. 12 évnél idősebb gyermekek S.?á-/ nyujtunk bővebb felvilágosítást. KérjeTll
mára különleges módozatok. Az On- még ma tájékoztatót és belépési nyilat-
segélyző és Családjóléti Osztály elfogad kozetoíe Magyarországi Tanítók Eötvös-
és a legelőnyösebb feltételek melíelt köz- Alepia Onsegélvző és Csele dióléü Osztá-
vetít mindennemű: élet-, tűz-, betörés-, lyétól Budapest, VIlL, Szentkirályi-u. 47.,.
iégkár-. baleset-: autó-, szavatossági- stb. az Eötvös-Alap székházában.
biztosításokat. Erdeklödöknek készséggel

,KANTORI ROVAT
Rovatvezető : dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-intézeti tanár.

Felkérem a Kántori Rovat iránt érdeklődő kartársakat, hogya
jövö évi munkaterv megbeszélése céljából az Országos Evangélikus.
Tanítóegyesület f. évi november lO-iki közgyülése végén keressenek-
velem érintkezést. A rovatvezető.

Hanglegymellékletünk.
1. "Zengjünk dalt!" ("Psallite n, Praetorius Míhály nyomán.

Könnyű és szép négyszólamú vegyeskar karácsonyra. Magyar szö-
vege dr. Gárdonyi Zoltántól. Időtartam: kb. 1 és fél perc.

2. Schulek Imre: .Aronnak vesszeje." Könnyű kétszólarnú
egynemű kar karácsonyra. Szövege az 1751. évi kolozsvári ref.
énekeskönyvból. (Részlet az "UZt nnek az ünnepek" kisérőzenéjé-
böl), Időtartam: kb. 40 mp.

3. Gárdonyi Zoltán: Előjáték a "Te vagy reményem sziklaszála"
_ korál dallamahoz. Könnyű és rövid előjáték, orgonára. Ugyeljünk a

felső szólamban az ismétlődő hangok gondos szétválasztására;.
ugyanakkor azonban a többi szólamokat hézagtalanul kölni kell.

Az ádventi időben felhasználható karénekekre utaltunk lapunk,
mult évi novemberi számának 400. oldalán, karácsonyi kórusokra
pedig a decemberi szám 456. oldalán. Felhasználásra ajánljuk to-
vábbá Kárpáti Sándor : ..Énekeljetek az Urnak" c. egyneműkari
gyűjteményéből a 7.-13., valamint a 34. sz. könnyű két-, illetve-
háromszólernú karokat. Ajánljuk továbbá a "Korál" c. sorozatban
megjelent alábbi műveket :

Bodenschatz E.: "József, nézd e gyermeket." Könnyű négy-
szólamú vegyes kar karácsonyra. (1. évf. 2. sz.)

Praetorius M.: ..In dulci jubilo." Könnyű négyszólamú vegyes-
kar karácsonyra. (1. évf. 2. sz.)

Eccard 1.: "A mennyből jövök." Könnyű ötszólamú vegyeskar
karácsonyra. (1. évf. 2. sz.) ,

"Uram, bocsássad el." Zsoltárdallam Arokháív B. Ietétiében,
Magánének. vagy uniszónó-kar orgonakisérettel. O. évf. 4. sz.)

Arokháfy B.: ..Jer, mindnyájan örvendjünk." Közepes nehéz-
ségű négyszólamú vegyeskar Karácsonyra. (ll. évf. 1. sz.)

A "Korál" füzetei megrendelhetők a, Bethlen r. t. kőnyvkeres-
kedésénél : Budapest, IX., Kálvin-tér 8. Ara füzetenként 20 fillér ~
nagyobb példányszámnál 20% engedmény. G.

Garab József könyvnyornde, Cezléd, 1938.


