
Cegléd, 1938 december hó. xLIV. évfolyam, 12. sz.

Felelős szerkesztő:
SOMOGYI BÉLA

Felelős kiadó.:
ÖZV. KISZELY JÁNOSNÉ

EunN6ÉLIHUS NÉPISHOLA
AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÚEGYESÜLET FOLYÚIRATA

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

Postatakarékcsekkszámla: 42.523

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

Kiadóhivatal: Cegléd, evang. iskola.

A korrnányzó üdvözlése.
Országos egyesületünk f. évi november hó lO-én tartott köz-

gyűlése hódoló táviratot küldött Magyárország korrnányzójának.
A táviratra -a következő .válasz érkezett:

"Magyarország Kormányzójának Kabinetirodája.
A Kabinetiroda Főnöke.

15.600/1938. szám.
A Kormányzó Úr ŐFőméltósága az Országos Evangélikus

Tanílóegyesület közgyűlése nevében a t. Elnökség által elő-
terjesztett hódoló üdvözletéért köszönetét nyilvánítani méltóztatik.

Erről a t. Elnökséget érlesitern.
Budapest, 1938. évi novem ber hó 18. napján.

Urav.
Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület t. Elnökségének
. (Somogyi Béla Elnök Úr kezeihez)

Körm en d."

A nagy király jön, hozsánna, hozsánna!
Lukács ev. 19-38 .

..Áldott a király, ki jő az Úrnak nevében .....

Adventben vagyunk. A várakozásnak, reménykedésnek boldog
időszakában. Még a megfásult lélekben is megrezdül a küzdelmekben,
közönyösségberí meglazult húr s rég elhalkult dallamok rezdülnek
meg rajta.

Az áldott király jön mihozzánk is.
A fejedelmi vendéget nagy előkészülettel, hódolattal, virággal,

pompával s jnesszehangzó hozsannával szokás várni. Mi is részt-
vevő tanui voltunk ennek a közelmúltban, amikor visszatérő test-
véreink az örömtől túláradva adtak kifejezést nagy-nagy boldog-
ságuknak, hogy Kormányzó Urunkat körükben láthatták. Nagyon
jól volt ez így, hisz az Ur Jézus sem tiltja ezt sehol sem meg,
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sőt maga mondta: adjátok meg a császárnak, ami a császáré,
de azt is hozzátette: Istennek is, ami Istené.

AiX kérdezem azért magamtól is, tőled is, Tanítótestvérem,
hogyan várjuk az áldott királyt, aki jő az Urnak nevében? Az
egymásra torlódó földi események hangos zürzavarában nem
feledkezünk-e meg egészen erről a nagy királyról? Aki .pedig ,
azért jön, hogy végtelen nagy ajándékot hozzon minnyájunk hajlé-
kába, mindannyiunk szívébe: az Isten üdvözítő nagy kegyelmét.
Hozza ingyen, kínálja szívesen ezt a nagy ajándékot. Csak egyet
kíván meg, hogy készítsünk szállást szívünkben befogadására.

Álljunk meg egy-egy pillanatra ebben a rohanó életben, száll-
junk magunkba, vizsgáljuk meg bűnnel terhelt bensőnket s a
bűnbánat és töredelem kőnnyével mossuk azt tisztára, hogy hozzánk
is betérhessen az áldott orvos: az Ur Jézus, hogy meggyógyít-
hassa beteg lelkünket, hogy lángra gyújthassa szunnyadó hitünket
s hogy beállíthasson mindnyájunkat országa munkásainak sorába,
hisz oly sok az aratnivaló, s olyan kevés az igazi rnunkás.

Urunk, mennyei királyunk! Esdve kérünk, térj' be hozzánk,
szenteld meg szívünket, 'áldd meg hajlékunkat, vezess a munka
mezején, hogy megáldhasd munkánkat- s hasznos szolgáid
lehessünk!

»Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan aján-
dékáért.« (II. kor. 9-15 v.) Ámen. B. Á.

Köszöntő.
Irta: Somogyi Béla.

Köszöntünk: magyar testvér! Közel húszesztendős idegen
uralom után a történelmi jog és igazság győzelmes útján visszatérő
magyar testvér: Isten hozott! Ha szívedben nem aludt ki a közös
haza vágya, pedig nem lobbanhatott el ez a mélységesen emberi
érzés, hiszen örömujjongással borultál magyar testvéreid keblére,
akkor érezd a legboldogabb álmot: hazajöttél! Még akkor is,
ha a kényszer nyomása alatt színleg megalkudtál az erőszak, a
hatalom szavával, de lelked mélyén a régi maradt az ősi föld-
képe és nem volt egy közös érzésed, egy megértő gondolatod
az idegen uralom államalkotó törekvéseivel: akkor is hazajöttél!

Két évtized múlt el az elszakadás gonosz álma óta! Nem
múlhatott el nyomtalanul! Tovább haladt az idő s hatalmas útat
tett meg az államok, társadalmak, egyének és eszmék fejlődése
terén. TÖrténelmi fordulatok, új korszak és rohanó átalakulás
jelzi a húszesztendős változások útját. Változott .az emberiség
életfelfogása, Iétfenntartása, belső és külső . egyéni viszonya. Uj
értékelés, új életszemlélet s egy egész változott világ az, ami
húsz esztendő után előttünk áll.

Tudjuk, hogy nem múlt el nyomtalanul az idegen világban
sem az élet. De megmaradt itt is, ott is az a mélyen a szívbe,
lélekbe oltott érzés, életszemlélet, amely minden változáson át
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megőrzi az eszményi világ ö~ök értékei között is az egyik leg-
nemesebbet, a nemzeti gondolatot, a nemzeti hűséget, és hon-
szerelmet. E megmaradt érzés és hűség diadalűnnepet ül, amikor
testvéri találkozás ok nyomán új erőre lobban: visszatérő szívek
közös érzésének lángjával és egységbe kovácsol, közös munkára
hív, magyar feltámadás felé vezet. Ezzel az érzéssel és ilyen
lángolással száll feléd, magyar testvér, üdvözlő szózatom: köszönt-
lek, magyar testvér! •

Köszöntlek, tanítótestvér ! Aki átélted az idegen világ minden
próbálkozását, amellyel új embert akart a régi helyébe állitani,
amellyel múltad, nevelésed, eszményeid megtagadására akart
kényszeríteni s hamis állameszmék . szelgálatára akart állítani,
jól tudod, hogy milyen érték a nemzeti becsület, az örök igazság
soha be nem szennyezhető, tiszta fénye, a tiszta erkölcs szilárd
talpköve. Ha szenvedtél, ha nemzeti érzésed kínz ó szorongások
közt vergődött is, ha 'szíved, lelked vérzett is, megmaradt a lelked
tiszta álma, a nemzet igazsága: visszatérő testvér-magyarok betel-
jesült egymásra borulása. Köszönt egy sokat szenvedett ország
tanítótestvéreinek meleg ölelése, munkára hívó szavának bíztató
zengése: tanítótestvér , szeretettel hívunk és várunk!

Köszöntünk, magyar gyermeksereg ! Talán 'lelked még őrzi
az otthon beléoltott nemzeti eszményeit, a talán csak titokban
ápolt magyar érzés csillogó parazsát! Ha nyíltan nem vallhattad
meg szíved mélyének szunnyadó és lobogásra vágyó érzéseit,
most öntsd ki a szívet, a lelket s tárd ki karodat testvéri ölelésre:
magyarok, tanítók s gyermekek eléd táruló belső testvéri egybe-
olvadására !

Fogékony lelked szívja magába a sokat szenvedett óhaza meg-
tisztult eszméit, szállja meg szívedet a hazaszeretet mélyre hatoló,
soha ki nem alvó eszményi érzése, és tegyen szabadon lelkesülö,
bátor és öntudatos magyarr-a, aki együtt tud érezni a nemzet
minden örömével s egy célra törekszik, egy feladatot vállal: a
haza boldogítását.

Karácsony küszöbén, ti ,szeretet ünnepe előtt a keresztyén
szeretet, a magyar nemzeti érzés együtt ünnepel a vallásos szív
örömével: az igazság, a szabadság, a megváltás és örök szeretet
uralmának, a megalázottságból diadalmasan életrekelő ige, az
eszme örök, nagy diadalának boldog örömével. Ebben a közös
örömben köszöntünk és közös áldozásra hívunk: magyar testvér,
magyar tanítótestvér és magyar gyermeksereg ! Legyen ez érzesen
a magyarok Istenének áldása, kísérje azt mindnyájunk testvéri
köszöntése és boldog találkozás ának édes emlékezése!

Kérjük szépen a Tanítóegyesületek pénztárosait. hogy a fag-
díjakat ezentúl az pénztáros címére : Várkonyi Endre Budapest,
1. ker" Bécsikapu-tér 9, sziveskedienek küldeni.

Az Evangélikus Népiskola előfizetési díjait, valamint a "Gyógy-
ház "-ra szánt összegeket továbbra is Ceglédre. 42.523. számú csekk-
számlára kérjük befizetni.
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Evangélikus fanítóideál.
Irta: dr. Bánkúti Dezső evangélikus leánygimnáziumi igazgató, Budapest.

Mindnyájunk egyik legfőbb törekvése az, hogy evangélikus
iskoláink a legjobbak legyenek. Erre kötelezi az evangélikus tanító-
ságot a hagyomány; kötelezi azonban saját lelkiismerete is, rncly
nem ~gedi, hogy félemberként végezze munkáját: nem akar a
Iélség, s be nem végzettség bélyegévei majd Teremtője elé állani,
hogy mentegesse, ami nem menthető.

Ugyan mi teheti isholáinhat eleohhé, vagp legalább is jóhi-
rűekké? Felszerelésük, épületeik alig. Hiszen éppen egyházunk
szegénysége, gyűlekezeteink nagy nyomora ebben sok kívánnivalót
hagy hátra. Csak Budapesten nézzünk körül, milyen iskolapalo-
tákban folyik a fővárosi községi elemi oktatás, s mellettük
milyen szerény a két budapesti evangélikus elemi iskola, a Deák-
téri és várbeli, épülete. És mégis az ő hírük a nagyobb, mégis
az ő termeikbe tódulnak nemcsak a mi felekezetünk gyermekei,
hanem nagy számban másvallásúak is, ami pedig feltétlenül jelent
valamit: jelent elismerést a munkáért, mely bennük folyik. Mert
nem a külső az iskola lényege, nem az épület, nem a felszerelés,
- hanem a lélek. Jól tudom, hogy manapság nem lehet évszá-
zados felszerelés ócskaságával nevelni, haladni kell a korral
ebben is, - azonban a tanító-nevelő munka adja meg egy iskola
lényegét, s ez a munka értékben áll vagy bukik a tanítóval,
ki végzi. Ő az iskola lelke, s az ő lelkülete tükröződik vissza
iskoláján, annak minden növendékén, mindenkin, aki csak vele
kapcsolatba jut. Ezért kell vigyáznia minden evangélikus taní-
tónak, hogy ideálisan felfogott munka céllal adja a legjobbat, a
lehető legtökéletesebbet. Az Irás is mondja, hogy legyetek tökéle-
tesek, mint a ti mennyei Atyátok. Az ideál felé mindenkinek
törekednie kell, ha tudja is, hogy elérni nem bírja, mert nincs
ember, aki igazán ideális, tökéletes lenne és csak öntelt felfuval-
kodottság szól farizeusi szavakkal, amikor meg kellene aláz-
kodnia. De az előretörés, a magasba igyekvés mindenkinek köte-
lessége, s különösen az a tanítóé, ki mégis csak a jövőre nevel,
alakít, előkészít. •

Nagyon fontos, hogy az iskola tanítómunkája kiváló legyen.
Fontos, hogy ji Tantervek és Utasítások szép elgondolásai teljesen
megvalósuljanak; nagyon fontos, hogy az iskolalátogatók minden
iskolánkban szép munkát lássanak, s csak dicséretet mondjanak
erről. De véleményem szerint nem az a legfontosabb, hogy isko-
láinkban tökéletesen végezzék el a kiszabott tananyagot; hiszen
annyira öntelteknek nem szabad lennünk, hogy azt képzeljük,
más iskolákban - legyenek azok államiak, vagy községiek -
nem végzik el azt éppoly maradék nélkül. Más kell, ami isko-
láinkat, az evangélikus iskolákat a többi iskolától, állami tói,
községitől megkülönböztette. Hol van iskoláinkban az, ami evan-
gélikus, s hol találjuk meg azt, ami őket másoktól előnyösen
megkülönbözteti? A mostani uniformizálásra (szép szóval: egy-
ségre) hajló világban méltán vetődhetik fel ez a kérdés. Méltán
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kérdezheti az az egyháztag, kinek filléreiből az iskolát fenntartják,
a tanítót fizetik: igazán evangélikus-e iskolánk, vagp miben
evangélikus?

Tudom, hogy tanításában minden tanítónk megragad minden
-alkalrnat arra, hogy evangélikus értékeinkre rámutasson, s mindíg
kiemeli az evangélikus vonatkozásokat. Erre az egyházegyetem
régebben kiadott ú. n. evangélikus egységei, továbbá dr. Szigethy
Lajos összeállítása, végül most az új evangélikus tanterv és
utasítás bőven ad útmutatást. S ha még az iskolafenntartó lehető-
séget ad a tanítónak arra, hogy nagy protestáns országokba
eljusson, s ott magába szívhassa Luther városainak szellemét,
vagy a tiszta evangélikus északi népek egész életéből áradó evan-
gélikus lelket: akkor igazán áraszthatja magából az evangélikus
tanító azt a jó hatást, mely .isk.oláját evangélikussá teszi. Magának
is tovább kell magát ilyen irányban fejlesztenie. Különösen áll
ez az olyan tanítókra, kik nem evangélikus iskolát végeztek, nem
evangélikus elemiben kezdették, hol megalapozták volna jövőjüket,
majd meg nem evangélikus középiskolát és tanítóképzőintézetet
végeztek. S mennyi ilyen tanítónk van! Ujabban ugyan egyházunk
is kimondotta, hogy tanítóválasztásnál előnyben részesíti azt, ki
evangélikus képzőben szerezte oklevelét. Igaza is van. Egy Felső-
lövő, vagy Sopron, Szarvas más szellemű tanítókat küld egészen
biztosan szét, mint egy nem evangélikus intézet, vagy nem ilyen
erősen evangélikus szellemű város. Igaz, hogy ez meg nagy köte-
lezettséget ró képzőinkre is: nekik kell, az ő tanáraiknak is
kell ezt tudatosan ápolniok, mert az egész evangélikusság jövő
alakulásához vetik meg az alapot.

De ez még mind csak a tanítási anpag, még mindíg előttünk
van a nagy kérdés: hogpan neveljünk evangélikus szellemben?
Jól tudom, hogy én ezt a kérdést nem fogom megoldani; de
gondolkozni rajta, állandóan napirenden tartani, okvetlenül szük-
séges. S ma, mikor a bányakerületi evangélikus tanító egyesület
ebben az evangélikus városban (Mezőberény) tartja közgyülését,
alkalomszerű is erről elmélkedni.

Azt hiszem, mindnyájan emlékszünk még arra, hogy néhány
éve fiatal, középiskolás diákok kommunista , szervezkedését lep-
lezte le a budapesti rendőrség. Minden ilyen alkalommal aggódva
veszem kezembe a lapokat, nincsenek-e nekünk, evangélikus
iskoláinknak is tanulói közöttük. .Mert ugyan ki biztosíthat
minket arról, hogya mi sok tanulónk között nincs ilyen megméte-
lyezett? . Hát tudunk-e úgy nevelni, tudunk-e úgy hatni a mi
gyermekeinkre, hogy ez kizárt dolog legyen? Meg kell úgy
fognunk, egyházunk szellemével,. Krisztus lelkével kell úgy meg-
ragadnunk a kis gyermek lelkét, hogy feljebb jutva, felserdülve
se tudjon rajta diadalmaskodni a sátán sok kisértésével, s ne
tudja őt magával ragadni. Az elemi iskola lelke adja az alapot,
ez jön tovább a gyermekkel. Ezt valljuk mi, középiskolai tanárok,
kiknek olyan sokféle iskolából vannak tanítványaink, s a mi
elemi iskolánk tanulóira mindíg legjobban számíthatunk. Nemcsak'
abból a szempontból akarunk rájuk számítani, hogy a legjobb
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alapot kapják tanulmányaik továbbfolytatására, hanem alapot is
nyernek, melyre jövő világnézetük ráépülhet.

Kétségtelen, hogy minden nevelés első és legfontosabb eszköze
-a jó Példaadás. A tanító -legyen olyan, mint a világító fáklya,
melynek fénye vezet sötét útakon. A tanító munkaideje az egész
élet, nem csupán az a három-négy évtized, melyet iskolai munkában
tölt. A jó tanító nem nézhet tétlenül semmit, még önként vállalt
többletmunkával is szolgálnia kell egyházát és benne iskoláját.
Csak így teremtődnek nagy tettek.

Gondoljunk most arra, hogy - mikor evangélikus iskolához
pályáztunk, szerettük hangoztatni, hogy vallásunkhoz és egyhá-
zunkhoz való hűségünk hozott ide. Mikor már benne vagyunk
végleges állásunkban, erkölcsi kötelességünk, hogy minél több
erőt és lelkesedést szenteljünk építő munkánknak.

Vizsgáljuk meg most, hogy mit is kíván egrházunk taní-
tóító!. Az 1934-37. évi zsinaton alkotott v., iskoláinkról szóló
törvénycikk 14. §-a ezt mondja: »tanítónak feddhetetlen és egy-
házias életű olyan magyar állampolgárt lehet megválasztani, aki
megfelelő oklevéllel rendelkezik, testi épsége és szellemi állapota
szempontjából a tanítói állással járó kötelességeinek teljesítésére
képes«, és megfelelő házasságot köt, Majd a 16. §. ehhez még ezt
fűzi: »magán- és családi életében a tanító az egyházához és a
magyar hazához való hű ragaszkodásával, a vallásosság, az egy-
háziasság és a jóerkölcs ápolásával, feddhetetlen életével és az
istentiszteleti cselekvények buzgó gyakorlás ával mutasson példát
a híveknek. Kerüljön minden olyan ténykedést, amely egyházának
szellemével ellentétben áll és annak tekintélyét csorbíthatná; poli-
tikai pártküzdelmek tüntetéseiről tartózkodjék.«

Ebből ki akarom emelni ezt: »rnagán- és családi életében«
példaadó legyen. Kis helyen a pap és tanító élete mindenki előtt
úgyszólván kirakatban van: az ő életük útmutató a hívek életére,
az Ő családi dolgaik építhetnek, vagy rombolhatnak. Általában
csakha a tanító maga jár elől jó példával, csak akkor követelhéti
növendékeitől is a kötelességteljesítést. Hogy vonhat kérdőre
illetlen öltözködésért, esetleg kendőzésért tanítványt egy olyan
tanítónő, ki maga is kendőzi magát nemcsak társaságban, hanem
még - esetleg iskolába jövet is? Hogy igazoltathat tanító növen-
déket az ünnepélyről, kirándulásról, vagy templomlátogatásról
való elmaradás miatt, ha maga is szívesen mulasztja ezeket, vagy
csak immel-ámmal végzi az ilyen »mellékeseket«? - A 44. §.
még egy kötelességet szab: »a lelkészt egyházépítő munkájában
hűségesen és odaadóan támogatni« köteles. Ez olyan magától
értetődő, hogy szinte különös, hogy törvényünkbe belekerült. Ha
elmegyünk egy falusi gyülekezetbe, úgy találjuk, hogy a tanító
a mindenes: kántori munkát végez, vezeti az énekkart, leventéket
oktat, népszerű előadásokat tart, továbbképző iskolát vezet, ünnepé-
lyeket szervez, szónokol azokon, mindenféleképpen részt vesz

.bennük stb.: szóval mennyi munka kínálkozik számára! S ha még
az egyháztársadalmi egyesületek munkáját is hozzávesszük,
melyekben nem kizárólag ifjúsággal kerül össze, igazán sokoldalú-
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.ságot kíván mindez a tanítótól, a szegény, kisfizetésű, de munka-

.körben annál gazdagabb egyházi munkástól. Férfi és nő egyaránt
'találhat a fentebb vázoltakban olyan egyházi munkát, melyhez
tehetsége van. Olyan természetesnek találja mindenki, az egész
;gyülekezet, hogy tanítója mindenben járatos és használható.
Bizonyos azonban az is, hogy iskoláját nézik mindjárt más szem-
mel az olyan tanítónak, ki ilyen sokban tevékeny, iskolájának
.szerez a derék tanító becsületet. Azokat a tanítókat, kik a társas
-életben ott találhatók, megismeri a gyűlekezet, azokhoz szívesen
fogják hozni gyermeküket a hívek: már előre bizalommal készülnek
.arr a az időre, mikor kis csemetéjük iskolaköteles lesz, s nem
is gondolnak arra, hogy másfajta iskolába járassák. Ha azonban

. ca tanító mintegy külön osztályt alkotva, külön társadalmi életet
-él, vagy nem látható sehol, akkor mint idegen helyre jönnek
iskolájába a szülők, s nem lehet meg így majd a tanító és szülő
közt az a lelki közösség, melya gyermek nevelésében olyan nagyon
lontos. Tekintélyének emelésére szolgál az a kötelessége is, melyet
az 58. §. így fogalmaz: »a tanító a lelkészt .betegség vagy hivatalos
.akadályoztatása esetén az igehirdetői szolgálatban« is köteles
megszabott ideig helyettesíteni. S még vármegyei, városi, községi
-és egyházi képviselő is lehet a tanító, sőt az országos törvényben
.az elemi népiskolai tanítókra rótt hatósági feladatokat is tartozik
-elvégezni, s az iskolánkívüli népmüvelésben és testnevelésben is
köteles közreműködni (54. §.). Mindez a sok minden egv ember
;kötelezettsége) s úgV érzem) hogV aki bírja) állásának szerez
tehintélyt: Mert hiszen igaz, hogy az állással tekintély, vagy mint
mondani szekták, ész is jár, de viszont a személy is ad az
állásnak értéket, hogy ne mondjam: észt. Ismerek olyan tanító-

.kartársat, ki a község legtekintélyesebb embere; másutt meg
eltűnni láttam a tanítót, sem egyházában, sem községében nem
vettek róla tudomást, szóval nem volt tekintélye.

És még egyet: Egy iskola tanítóinak együttesen kell dolgoz-
niok, s a sok jó tanító együttes munkájának kell a jó iskolát
.megteremtenie. Mert egy jó tanító még nem jó iskola, egy buzgó
"tanító még nem buzgó tanítóság. Mindenkinek hivatása magas-
latán kell állania. A kartársi összetartozást is ápolnia kell. Időn-
.ként tehát iskolán kívül is' össze kell jönnie a kartársaknak, mert
-akkor sokszor egészen más oldalról, sokszor egészen új oldalról
ismerik meg egymást és aki az iskola falai között szürke, száraz
.munkáe volt, esetleg ertékes tulajdonokat árul el társas életében.
Eppen az evangélikus tanítóság közelebbhozását célozza a tanító-
egyesületek működése. Hajdan egy táborban volt az evangélikus
tanítóság és tanárság; most tervezik, hogy az »oktatószemélyzetet«,
minden tanító és nevelő munkást egybefoglaló országos szervezet
létesüljön: de azért még sem szabad a részletmunkát végző egyesü-
leteket megszűntetni és elhanyago1ni. Örvendenie kell minden
tanítónak, ha ilyen összejövetel alkalmat ad arra, ahogy kartár-
saival összekerülhessen. Kölcsönös szer-etet es bizalom hassa át
ca tagokat és vezetőket egyaránt. Egész szívvel és lélekkel kell
;.csatlakoznia mindenkinek. Félembereket nem szabad termelnünk
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ebben a nehéz időben. Hitler szerint a németeket a »Halbheit«;
. tette tönkre és ez véleménye szerint a legnagyobb bűn. Ez
gyengíti azonban a magyarságot is. Nekünk, evangélikus ~anító-·
embereknek egy irányban egész embereknek kell lennünk: s ez.
egyházunk iránt való magatartásunk. Mindenki tudja elvégre,
miért kívánkozott evangélikus iskolába tanítónak.

Az iskola mindenkor veteményes kertje volt az egyháznak;
Templom mellé építették, hogy annak előcsarnoka legyen. Hit.
és tudás az a két pillér, melyre életünk hídját legbiztosabban
ráépíthetjük: egy is meginog, a másikat is magával rántja, s,
egész épületünk megsemmisül. -

Úgy érzem, jó, ha magunk elmélkedünk ilyeneken, gon-
dolkozunk a magunk újjáalakulásán. Mert azt akarjuk, hogy ne.
csak jó, hanem a lehető legjobb állapotok legyenek iskoláinkban,
s evangélikus elemi iskoláink, melyekre mindig büszkék voltunk,
maradjanak is egyházunk büszke ékességei, tanítóságunk pedig egy-
házunk értékes munkásai, kiktől sokat vár az egyház, mert
eddig hü szolgák voltak, s még többre hivatnak el éppen ezután ..

Evangélikus tanítóképzésünk időszerű
- kérdései. --' (Folytatás)

A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerületi Tanítóegyesület 1938. évi október 12-én:
Sopronban tartott közgyűlésén előadta Rozsondai Károly tanítóképző-int igazg ató;

Evangélikus népünk nevelői itt készülnek fel hivatásuk végzé-
sére. Ha semmi iskolát nem volna képes egyházunk fenntartani, mint
elemi iskolákat, egyházi tanítóképzésről akkor is gondoskodnia kel-
lene. A mi egyházunk a multban és a jelenben is, gimnáziumokra
fordítja erejének oroszlánrészét. A gimnáziumok növendékeinek túl-
nyomó része elszéled az egyháztól, igen csekély töredéke lesz ki-
mondottan egyházi munkás. Gimnáziumok szervezése és az erre
való anyagi erőkoncentrálás egyébként megfelelt a kor szellemének,
a fenntartók társadalmi felfogásának. Ez a korszellem azonban az.
élet kényszerítő ereje folytán a szemünk előtt gyökeresen átalakult..
Ma már a felelős kormányzat is érzi, hogy a magyar művelödési
politika mennyire egyoldalúvá tette társadalmunkat s középosztá-
lyunkat.

A magyarországi evangélikus egyház 1935/36-ban a következő
iskolákkal rendelkezett: kisdedóvó az egész országban 1, pépiskola
394, polgáriiskola 1 (leányiskola), tanító- és tanítónőképző 3, gimná-
zium 10. Nincs gazdasági, ipari, kereskedelmi vagy bármilyen gya-
korlati irányú iskolánk I Aki azt hiszi, hogy sok iskolát tart fenn
egyházunk, az a gimnáziumokra gondolhat, de másra nem. Egyhá-
zunk szórvány jellege az iskolaszervezést és benépesítés! nagyon
megnehezíti. De eddigi iskolapolitikánkon mégis kell módosítani. A
10 gimnáziumba 1935/36-ban 2957 fiú és 1104 leány járt, összesen
4061 tanuló. (Az egyház statisztikája szerint 4166.) A Iiúk 43·2%-a.
a leányok 47%-a volt evangélikus, tehát gimnáziumaink tanulóinak
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felét sem tette ki az evangélikus vallású. De pl. Nyíregyházán csak
18% (Iiúgimnázium). illetve 21% (leánygimnáziurn) volt az evangélikus
'Vallású tanulók száma. Aszódon kétszer annyi a róm. kat., Nyír-
egyházán kétszer annyi a ref.. mint az evangélikus tanuló. Ki kell
-tehát mondanunk, hogy ma a gimnáziumok fejlesztése elé kell tenni
.a tanítóképzö-akadérniék s más gyakorlati irányú iskolák szervezését.
mert ma ez az egyháznak önmaga iránti kötelessége. A lelkészkép-
.zés terhét az állam viseli. a tanítóképzők ellátására meg kell találnia
.az egyháznak a megfelelő anyagi fedezetet. A kor azt követeli, hogy
-a széles népi rétegek érdekeit kultúrális tekintetben is előtérbe. he-
Iyezzük s a kultúrpolitikáben ne az oszlálvszemlélet, hanem a szo-
-ciális elgondolás érvényesüljön.

Az evangélikus tanítóképzők közül különös figyelmet érdemel
.Q soproni több oknál fogva is. Ez az intézet mindig a leginkább
-evangélikus jellegű volt s Dunántúlon az evangélikusség számaránya,
az iskolák és gyülekezetek száma. továbbá nemzetiségi összetétele
js elengedhetetlenné teszi tanítóképző-intézet fenntartását.

Sürgősen meg kell építeni a soproni evang-élikus liceum és
'tanítóképző akadémia új épületét. Erre van már 300.000 pengő építési
<államsegély. Ez azonban nem elég. Az egyháznak is fel kell tárni
.anyagi erőforrásokat. Az államsegély kieszközléséért és nyujtásáért
igen hálásak vagyunk. De azok felé, akik a kérdést felületesen
'ismerik. hangsúlyoznunk kell. hogy ez a segítség éppen az utolsó
időkben jött. Az építés a soproni evangélikus tanítóképző-akadémia
létkérdése. Hiszen ötven év óta sürgős volt az építkezés; ezt han-
-goztatták az illetékes szervek és a tanügyi felügyelet. 1914-ben pedig
-szerződésileg biztosított az állam 500.000 korona építési állemsegélvt.
Mindenkinek be kell tehát látnia, hogy más intézetekhez viszonyítva
mi lemaradtunk s a soproni evangélikus tanítóképző-intézet a leg-
mostohább viszonyok között az utolsó helyen várakozott mindezideig.
Erre más bizonyitékokat ' felsorakoztatni teljesen felesleges.

Az új szervezettel és épülettel biró liceumok és akadémiák,
cs ezek között a soproni is. ha valóban az evangéliumi lélek-rnun-
kálkodík benne. egyházunknak és hazánknak (a népben szétárarnló
.szerepénél fogva) is. jelentékeny örhelye lesz.

Nézzük a belső, szellemi természetű feladatainkat.
Az állami törvényben 'megadott szervezet kereteit a megfelelő

tartalommal nekünk kell megfőltenünk. Ugy kell a lehető mértékig
.alekítani líceumainkat és tanítóképzőinket, hogy azok valóban evan-
gélikus intézmények legyenek s egyházunk szüksézleteit kielégítsék.
Ne csak az iskola homlokzatán legyen az evangélikus jelző, hanem
.a falai között is éltetően áramolion az evangélikus! egyház lelke -
óhajtjuk mi is a mostani közgyűlés elé terjesztett püspöki jelentés

szavaival. Az autonomiánkban biztosított jogokkal feltétlenül élnünk
kell. de észszerűen és szakszerűen. A tantervet. rendtartást. a kántor-
képzést. levita-tanítói működésre előkészítő teendőket, az internátusi
nevelést alakítsuk a magunk külső arculatához és belső lényegéhez.
Ennél a munkálatnál nagy körültekintésre, tapasztalatokon és elvi
iájékozoltságon nyugvó nagy hozzáértésre van szükség. Az egyházi
ezobálurendeletee kidolgozásához mindaddig, amíg a líceum és a
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tanítóképző-akadémia teljes állami terve nem ismeretes .. kár hozzá-
fogni. A tanítóképző-intézetek tanári testületeit feltétlenül meg kel!
hallgatni éppúgy. mint a működő lelkészek és tanítók leginkább
hozzáértő képviselőit. Csak az nem lehet. hogy olyanok kapjanak
megbízást szabályrendeletek kidolgozására. akik maguk is félnek
a megbizástól, mert bevalllék. hogy teljesen idegen terület szérnukra,
Népiskolai szabályrendeletet ne készítsen középiskolai szakember!'
Használható, termékeny munkát az elvi táiékozottságra és reális.
alapokra összhangzatosan lehet építeni. _

Időszerű kérdés a tanítók theologiai tájékozottságának emelése ..
Erre különösen Sopronban volna jó alkalom. mert a hitludományii
karon a tanítóképző-akadémia hallgatói számára is lehet pontosan
szabályozott módozatok mellett előadásokat tartani. A részletek kidol-
gezása itt is körültekintést kíván.

Foglalkoznunk kell azzal is: hogyan lehetne tanári tesiiiletein-
ket "jobban az egvházévá" lenni. Az egyházi törvények köteleznek
is. de lehetőségeket mutalnak erre, Nemcsak arra godolunk. hogy
új egyházi törvényeink szerint iskoláink fokozottabban vesznek részt
a közigazgatásban, hanem itt tanáraink belső világáról s életfolvra-
tásaról van szó. Iskoláink, azaz tanári testüleleink kultúrprotestantiz-
musa, a vallásos liberalizmus és a pusztán etikai alapra helyezett
világnézeti protestantizmus. a modern szekularizmus ellen nem alap
nélkül hallunk aggodalmakat. sőt pozitív kifogásokat is. Igen jel-
lemző, cáfolhatatlan példákat lehelne az aggályok jogosultságára
felhozni. Az egyháznak a tanáraival szemben lelki tekintetben többet
kell tennie, de többet kell megkövelelnie is. Sok szó esett már kon-
ferenciákról, tanári tanfolyamokról; e tekintetben konkrét' teltek
szükségesek. A püspöki ielentésböl idézern .") "Hívő és hitvallásos.
alapon álló papokra, tanárokra és tanítókra van szüségünk. Akinek
nincsen meg ez a lelki fegyverzete. rrienjen és keressen magának
máshol elhelyezkedést, mert az egyház csak hitvallásos. hívő szol-
gákat. használhat." '

Időszerű kérdése az evangélikus tanítóképzésnek a megfelelő.
tanítói ulánpótlás biztosítása. EI kell oszlatnom azt a tévhilet. kogy
ki tudja milyen nagy túltermelésról lehetne beszélni. Az evangélikus,
iskolák országos tanítószükséglete férfitanítókban. a szokásos 5%-0s.
utánpótlást számítva. 33-35. Evenkint az állami tanítóképző-intéze-
teket is beleszámítva kb. 40-50 evangélikus vallású okleveles tanító>
kerül ki. Ezek egyrésze azonban elhelyezkedik állami és községi
iskolákban is. elég sokan nem vállalnak tanítói állást. Igy pl. a
soproni tanítóképző-intézetben az 1937--=-38.iskolai évben végzett 2Ű1
tanító közül 8 nem óhajtott tanítói pályán maradni; vagy tovább-
tanult. vagy pályát változtatott. Tekintetbe kell vennünk. hogy az
evangélikus tanulök számaránya az ország összes iskolalíousaibarr
1920-21-től kezdve állandó esőkkerrést mutat; ezzel szemben a:
róm. kat. vallásúak százalékszáma középíokú iskoláknál 8. szak-
iskoláknál 6% emelkedést mutat; emelkedik a ref. vallású tanulők
százalékszáma is. Mi tehát fokozatosan visszaszorulunk. Ennek oka-

*) D. Kapi Béla: Püspöki jelentés a dunántúli evangélikus egyházkerület
1938. évi október hó 13. napján Sopron ban tartandó rendes közgyűlése elé. 8. lap,
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az egész vonalon céltudatosan megszervezett munka, amiről az
Actio Catolica mozgalma is bizonyságot tesz. Ma már iskolában
elhelyezkedésnél nagyon is számon tartják, hogy ki milyen vallású.
Minket fenyegethet az a veszély, hogy nem kapunk majd megfelelő
tanítókat és tanárokatiskoláinkba. Mind gyakrabban fordul elő, hogy
a soproni evangélikus tanítóképző-intézet igazgatósága nem tud az
érdeklődő gyülekezeteknek megfelelő képesifésű tanítókat ajánlani,
sőt kisebbségi iskolák számára már most kevés a tanító s a gyüle-
kezetek örülnek, ha valahonnan mégis előkerül valaki. A jövőben
ez a helyzet előreláthatólag fokozódni fog, hiszen a képzés idő-
tartamának emelése. sem teszi egyelőre kívánetossá a pályát, mert
semmi anyagi előbbrejutást a tanítóságnak az akadémiai tanítóképzés
kilátásba nem helyezett. Mit kellene tenni tehát, hogy a fenyegető
tanilóhiányt elkerüljük ?

A fizetésrendezés kérdésével elsősorban az államnak kell majd
foglalkoznia. A mi teendőnk az, hogy lelkészeink, tanítóink, gyüle-
kezeleink éber figyelemmel kísérjék a tanítói utánpótlás kérdését.
Menjen át a köztudatba, hogy evangélikus tanítói pályára nem rnin-
denki való, de hogy az arravalókat erkölcsi és anyagi támogatással
evangélikus tanítóképző-intézetbe kell irányítani. Anyagi támogatásra
fokozottabban van szükség,mint eddig. Az egész magyar tanuló-
ifjúságból a tanítóképző-intézetek növendékei a legszegényebbek. Ezt
a tényt egy látszólag jelentéktelen, de igen jellemző statisztikai fel-
vétel is megvilágítja ; 1937/38-ban a budapesti tankerület diákjai
közül Iényképezőgépje volt a fiúgimnáziumokban a tanulők 40,
kereskedelmi iskolákban 31, polgáriiskolákban 30 és tanítóképző-
intézetekben 18%-ának. A tanítóképző-intézet tanulóit anyagilag
inkább kell támogatni, mint más tanulókat.

Az is nagyon lényeges volna, hogy gyülekezeteink a lanító-
választásnál a lehető legtárgyilagosabban és a közérdeknek meg-
felelően járjanak el. Sajnos ez egyáltalán nincs így az egész vona-
lon I Aki ma legjobban lázad a protekció ellen, az mozgat meg
holnap fűt-fát, hogy fiát. rokonát beerőszakolia valahová. Figyelem-
mel kísérern az egyházkerületi tanítóválasztásokat s meglepő, hogy
olyan növendékek nem egyszer előbb jutnak egyházi alkalmazéshoz,
akiket mi éppen egyházi érdekből tanácsoltunk el az intézetünkböl
s kénytelenek voltak máshol szerezni olelevelet.

A Iiceumi és akadémiai tanári utánpótlás tekintetében is volna
tennivalónk, mert ha ma egy-egy állásra pályázatot hirdetünk, alig
akad megfelelő képesifésű jelentkező. A jövőben a helyzet még
nehezebb lesz, hiszen az új törvények nem engedik meg gimnáziumi
képesifésű tanárok alkalmazását.

Csak éppen érintem azt a gondolatot, hogy tanítóképzői taná-
rainknak nagy szüksége lenne a falu s a tanítói gyakorlati munka
alaposabb ismeretére. Módot kell majd találni arra, hogy a tanító-
képzést végző tanárség falun tanulmányokat foly tat hasson, a tanító
életkörülményeit, iskolai és gyülekezeti rnunkáját, a népi szükségletet
valamennyire tapasztalatból ismerje meg. Csak így lehet meg a tanár
munkájában a kellő gyakorlati látás és érték.

Tanítóképzésünknek és egyházunknak az is feladata, hogya
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kisebbségi gyülekezetek és iskoláik küiönleges helyzetét, a kisebbségi
kérdésben beállott európai változások figyelembevételével napirenden
tartsák s a tanítóképzés az ezirányú szükségletet is kielégítse. A
Felvidék egy részének visszacsatolása következlében talán engedé-
lyezi az állam, hogy egyházunk 3 akadémiát tartson fenn. Ezzel
meg lenne oldva a 3 tanitóképzö kérdése. A soproni förekedhetnék
inkább a némel, a miskolci inkább a tólnyelvű gyülekezetek igé-
nyeinek kielégítésére. Az egyetemes egyház máris szervezett a hit-
tudományi karon egyházi német- és lótnyelvi tanfolyamokat, ezek
müködésüket a tanítókéozö-intézetre is kiteriesztették. A szarva si
intézet maradna a női-akadémia.

Meg kellene szervezni evangélikus szellemű irodalmi művek,
elsősorban a legszükségesebb tankönyvek és tudományos munkák
kiadását. Ez az irodalom ma súlyosan hiányos. A tanítóképzés és
önképzés számára olyan könyveket kell kiadni, amelyek a szükséges
látókőrt. tájékozottságot megadják. Azalapelvi kérdésekben még
mindíg nagy a zavar és tájékozatIanság. Nincsenek megfelelő hit- és
erkölcstani és módszertani könyveink. Az egyházra nézve fontos,
hogy az egyház lényegét, abból folyó hivatását, feladatait, munká-
jának eszközeit és módjait az egyház hivatásos munkásai, s köztük
a tanítóság is jól ismerje ..

* *, *
Elég gyakorta hallunk és olvasunk fejtegetést arról, hogy egy-

házun k az iskolák> fenntartásával milyen nagy terheket vállal. Az a
gondolat is elég gyakran szerepel, hogy egyházunk lényegéből az
iskolafenntartas szükségessége nem következik és hogy az egyház

:a .mai iskolái nélkül talán inkább tudna valóban egyház lenni. Ennek
a kérdésnek fejtegetésébe nem bocsátkozunk. Csak a mi evangélikus
gyülekezeleink s egyházunk mai életéből próbálunk ehhez a kérdés-
hez egy-két reális gondolatot felvetni. Mit tennénk akkor. ha egy
napon ,arra köteleznék egyházunkat, hogy összes' iskolairól lemond-
jon? Ugy látjuk, hogy kisebbségi és szórványhelyzetünkből fakadó
életkérdés az iskolák fenntartása, mert ma Magyarországon más
iskolában evangélikus szellemű műveltséget nem szerezhetünk,.
evangélikus szellemű nevelést az ifjúság nem kaphat. Az állami
iskolák más szerepet töltenek be. S vajjon miérl akarja a kommu-
nizmus és a totális állam egyaránt elsősorban is az iskolákat. él
nevelést kivenni az egyházak kezéből? Miért igyekszik csakis a
templom falai közé szorítani az egyház munkáiát ? Ha iskoláinkról
lemondunk, akkor összezsugorít juk egyházunk állami, nemzeti jelen-
tőségét. Miért alapitanak a külmissziókiskolákat? A reformátori
keresztyénség miért szervezett egymásután annyi iskolát? Luther
Márton azért akarta legalább az írás-olvasás tudományára megtaní-
tani az egész népet, hogya bibliát mindenki olvashassa. A népet
értelmileg is fel kell emelni éppen az evangéliumi igazságok iránt
való fogékonyság érdekében bizonyos színvonalra S mégis csak más,
ha a művellség is az egyház csatornáin árad a gyülekezetre, mintha
iskolainkat idegenekre biznők.

Azt hiszem, az elmondottak ban sikerült az evangélikus tanító-
képzés leglényegesebb időszerű kérdéseire rámutatnom. A mai idők
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fokozott éberséget, .fokozott helytállást, fokozott rminkát követelnek
tőlünk.

Megjegyzések. Az állam által hozolt törvényeket és a törvényjavaslathoz
fűzött indokolast csak közölni, ismertetni volt szándékomban, nem pedig vitába
szállani velük. Még kevésbbé lehetett feladatom, hogy valami úi reform tervet vessek
fel. Hogypedig a tanítóság társadalmi helyzetének, evangélikus iskolapolitikánknek
megítélésében nincsenek elfogult túlzások, hogy ebben a tekintetben nem vagyok
magamban, azt most csak egyik kitünö esperesünk leveléből vett idézeltel legyen
szabad megvilágítanom : "Amit Igazgató Ur a tanítópótlásról és a valószínű tanító-
hiányról ir, az valóban aggasztó körülmény, különösen ha arra gondolunk, hogy
most nagy kereslet is mutatkozik majd tanítókben. de nem tudom, hogy ezen a bajon
egyszerű biztatással lehetne-e segíteni, rnert azt hiszem lelkesítésben és lehetőleg
arra alkalmas fiatalok irányításában nem volt hiány eddig sem. Nézetem szerint
ezen a bajon gyökeresebb gyógyítás tud csak segíteni. Alig lehet fontosabb terület,
amelyre nemzeti életünkért felelős vezetőeink tartoznának feltétlenül hűséges és
hivatásukért szívvel égő embereket állítani és mégis alig van munkás, akit mos-
tohább szívvel kezelnének, mint éppen tanítóságunkal. Ezt íratia velem a napról-
napra való tapasztalás és a gyermekoithonnak sok fekete szinű emléke." E meg-
jegyzéseket azért tartottam szükségesnek közölni, hogy választ adjak az előadásom
után beszélgetésben felvetett gondolatokra.

Északi fény' . .. "magyar JOVO.
Irta: Merényi Gyula tanító, népfőiskolai hallgató, Lapinlakti, Finnország.

A hang ismerős, mégis idegen. Emlékeztet valamire, de nem
tudom, hogy mi az. Kinyitom a szoba ajtaját - igen - most
,már tudom: a rádió.

Akkordok, majd ének zeng fel, s a kis szerkezet oly csodá-
latos módon adja át a jelenlevőknek, hogy áthatja az egész házat.

Az egész falut.
Sőt, - az egész országot.
Igen. -
Az egész országot, mert tudja minden finn ember, hogy reggel

félkilenckor első, ami a nap kezdetén van: az ima.
Összegyül a család apraja-nagyja, az egész ház népe és együtt

hallgatják, hogy mit üzen mára az Úr!?
Halkul az orgonabúgás. - Vége van.
A rádiót kikapcsolják.·-
- Igy kezdődik a nap, itt - északon!

Az északi országok arany-voros napsugara, mely most oly
hamar eltünik már a föld színéről, - talán a nyári hónapok
hosszú fáradságos munkáját pihenni - mielőtt aláhanyatlana, útat
keres magának még a fenyők rengetegéből, s a száll'ngózó hópely-
heket csodás fényben és pompában mutatja a szemlélőnek.

A »Sióni«-énekek csengő sorai figyelmeztetnek, hogy valami
készül.

Kezdődik a tanév, - s annak ünnepélyes megnyitása
gondoltam.

Egy csoport fiatalság közeledik az intézethez.
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Megállnak nemzeti zászlaik előtt, s levett kalappal végig
hallgatják a köszöntők énekét.

Az ünnepélyes megnyitás véget ért.

Azokban a napokban, mikor a »Sátán és az Úr« viaskodtak
egymással - háború vagy' béke - egy felejthetetlen képet pillan-
tottam meg az egyik házban.

Olajfestmény volt: - imádkozó Jézus az északifény sugár-
kévéjében.

A kép egyszerűsége a művész igazi müvésziességét árulta el.
Hazámra gondoltam ~ és azonnal feleletet kaptam:
»Magyar nép, magyar nemzet, ha Bennem hiszel, újra,

ismét nagy leszel!
Ez volt az ima!
És most, mikor aharangok zugasa, s a Hákóczi-induló ütemes

zenéje hirdeti a megnagyobbodott »Csonka-Magyarország« örömét
- gondol-e a nemzet az Úrra?! Gondol-e a, nép a nagy magyar
Feltámadásra! ?

Eszünkbe jut-e a múlt igazságszolgáltatás igazságtalansága?!
Elvonul-e lelkiszemünk . előtt a v.olt jelen küzdelmes, gond-

terhelt évek hosszú egymásutánja?!
Megjelenik-e előttünk egy kép, mely bepillantást enged nyerni

a jövő titkaiba, s kérdezi egy millióval több magyar embertől
- mit kívánsz: vígságot és örömöt vagy egyszerűséget és imád-
ságot? !

Mind a kettőnek megvan a maga előnye, de hátránya is.
Én az utóbbit választanám, bár ez a nehezebb, de mégis szebb,

mert útat mutat az új magyar jövő felé, s míg az előbbi -
a bukásra vezet.

Feltámadás - bukás!
Sátán és az Úr!
E pár szóban benne van a múlt, jelen s a jövő.
De benne van a remény, - a jövendőhöz.
S a jövendő - meghozza egy másik »Komáromi határkövek

'_ kidőlését!«
· .. És még a Sátán mindíg viaskodik a magyar nemzettelv

s tőrbe akarja. csalni.
· .. A kérdés, megint csak az, ami volt:
Melyiket választ juk ... !?
· .. Én már választottam: egyszerűséget· és imádságot!

Az 1927. évi október hó 27-én tartott egyetemes közgyűlés jegyzököny-
vének 65. pontja az 5. bekezdésében himondia : "az Országos Evangé-
likus Tanítóegyesület felterjesztésére és a tanügyi bizottság előterjesz-
tésére az egyetemes közgyűlés elrendeli. hogy az Országos Evang.
Tanítóegyesület lapjának. az ,.Evangélikus Néoískolá'f-nak egy-egy
példányára IskolénkéntJnem osztályonként) az összes elemi iskolát

fenntartó egyházközségek fizessenek elő."



az Isten által vont határaitól, hanem elszakított tőlünk olyan:
területeket is, amelynek lakói tisztára magyarok és úgyszólván.
zárt tömbben élnek a honfoglalás óta a magyarsággal, a Iajtá-
jukkal közös életet. Állitólag felszabadítottak 1,700.000 tótot, de
ugyanakkor rabságba kellett hajtani több, mint egy milliónyi
magyart. Két és félmillió oláh felszabadításának ára 1.700.000,
magyar megalázása, megkínzása és lehető kipusztítása. Fel
kellett szabadítani egy millió szerbet, hogy el lehessen nyomni
félmilliónyi magyart. Szét kellett daraboini ezt az országot, meg;
kellett bontani a megbonthatatlannak .látszót. Mennyi keserű
könnynek kellett folynia az elmúlt 20 év alatt, hány hazájában:
is hazátlanná és üldözötté vált magyar lélek halk sóhajtását
panaszkodta el a szél és a víz. Hányan és hányan várják szorongó.
és mégis boldog és bizakodó szívvel azt a napot, amelyért nekünk
magyar tanítóknak kellett és kell még mindíg, erőnk utolsó meg-
feszítésévei, a belénk oltott keserű, de erős magyar lélek utolsó.
lobbanásáig, hűségben is példát adó magyar szívünk utolsó dobba-
násáig dolgoznunk. Az Isten malmai most mintha nekünk őröl-
nének. A magvetésünk. a kitartásunk mintha érni kezdene és egy
része, mintha aratást ígérne. Testvér, mi mégsem érünk rá meg-
állni és örülni, mert a Hargita felől még mindíg zokszót és
jajkiáltást hoz felénk a szél, Bácslea és Bánát földj ei kell, hogy
nekünk teremjenek áldott' magyar aratást. Testvér, van-e hát
miért és kikért dolgozni? Keserű, kemény harc ez a jövőért,
a ma gondjaival a válladon, de kitartással, összefogással, erős
hittel, Istenben bízó lélekkel még a pokol kapui is kinyilnak
előttünk.

És nézzünk körül itt bent e szűk, kicsi és csonka' hazában,
vajjon minden olyan .tökéletes rendben van-e? Nem akarok poli-
tikát idehozni, a politikát hagyjuk a politikusoknak, maradjunk
mi csak tanítók, de mégis kell, hogy gondolkozóba ejtsen
minden igaz magyar embert a mostani és az elmúlt évek sok-sok
politikai zür-zavara. Pártok alakultak és szűntek meg, amelyek
a magyarság jövőjéért azonban vajmi keveset tettek. A magyar-
társadalomnak nincsenek-e olyan betegségei, amelyeknek gyógyu-
lása nélkül ne számítson kegyelemre Istennél és nem formálhat
magának jogot ahhoz, hogy a második ezerévben az elsőéhez .
méltó életet és 'hivatást betöltsön., Gondoljunk csak magára az.
egyke-kérdésre, amely rákfene a nemzet testén, nemhogy gyen-'
gülne, hanem napról-napra erősödik. Már a .mi egyházkerülctünk
sem mentes alóla és int felénk: Örállók, vigyázzatok!.

Gondoljunk csak arra a sok elintézetlen, vajudó vagy még
nem is vajudó szociális kérdésre, melyek elintézésének a. fajta
megerősödését kellene szolgálnia és ahhoz feltétlenül szükségesek.
Nézzünk bele a magyar falvak életébe és nyitott szernmel lássuk
meg az elénk meredő sok-sok nyomorúságot, a felénk nyúló
kérges tenyereket, a mai földművelés és álattenyésztés problé-
máit. Aki nyitott szemmel, érző szívvel, felelősségtudattal végzi
munkáját, kell, hogy találjon magának az általános nemzeti felada-
tokon kívül olyanokat is, amelyek esetleg csak azt a közösséget
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-érintik , amelybe az Isten keze állította, őrállásra, vigyázásra,
példaadásra és buzdításra. .

Most pedig engedd meg nekem kedves testvérem, hogy fel-
tegyek néhány kérdést, melyekre azonban nem várok rögtön
feleletet. Tudom mindegyik tek érzi és tudja, mit felelne rájuk.

Ki tudtál-e emelkedni környezetedből a kicsinyeskedők,
:a mindíg csak szónokl ók és sohasem cselekvők közül? Tudtad-e
lerázni magadról az iskola küszöbén e világ gondjait? Úgy kezdted
-és úgy végezted-e munkádat, hogy a helyi célokon túl, ott ragyo-
.gott, tündökölt mindíg a boldog, a munkás, szorgalmas, egész-
séges nagy magyar közösség képe? A beszéd és értelemgyakorlati
'órán pusztán a beszédet és értelmet figyelted-e és fejlesztetted-e,
vagy egy jobb, egészségesebb, boldogabb ember-tipus kialakítása
lebegett szemeid előtt? Földrajzi tanításaid pusztán földrajzi
tények és adottságok megtanítása-e, vagy megérezteted, tudatossá
teszed-e tanítványaid lelkében, hogy ezek a tények é~ adottságok
-egyrnás kiegészítői, egyik sem lehet meg a másik nélkül, hogy
vannak közöttük Isten ajándékai, de emberi, magyar szempontból
rendkívül értékes alkotások is, amelyeket valamikor a soha el
nem homályosuló magyar Géniusz, magyar ész és erő alkotott,
hirdetve e nemzet soha el nem lankadó tetterejét? Hogy maradtak
olyan problémáink a magyar földön, melyek megoldása elsőren-
düen fontos nemzeti feladat a jövő nemzedék szempontjából l Meg
'tudtad-e és meg tudod-e gyujtani a lángot, amelynek örökké kell
'égnie, míg egy magyar él e földön, amely lángnak neve: haza-
szeretet. Hüséges, önfeláldozó, meg nem alkuvó, büszke haza-
:szeretet.

A történelem tanításod csupán történelmi események és évszá-
mok halrnaza-e, vagy megérezted-e, tudatossá vált-e előtted, hogy
.annak a nemzet múltjából való erőforrásnak kell lennie a jövő
építése számára!? Világossá vált-e tanításaidban, hogy csak a
rnult szeretete é" becsülése tesz képessé bennünket a jelen szenve-
-déseinek és sok-sok megaláztatásának elviselésére és ad erőt a
jövendőért céltudatosan dolgozó ember munkájához. Fel tudtad-e
ébreszteni a lelkekben a nemzet hivatásába vetett hitet és jövőbe
néző lelked meg tudta-e találni a helyes útat a feltámadás, az
élet, az új ezerév felé!? ' .

Az egészségi ismeretek tanításánál rámutattál-e arra, hogy
csak egészséges életmód biztosítja azt az új -magyar ember-típust,
amelytől nem utolsósorban függ a nemzet jövője?

A gazdasági és természeti ismeretek tanításánál rámutattál-e
.arr'a, ha igazán Európa szállítói akarunk lenni és maradni, még
sok tennivalónk van, nemcsak mennyiségileg, hanem főleg minőségi
szempontból kell megjavítani termelésünket. Fel kell hívnunk a
figyelmet arra, hogy ennek a nemzetnek a jövője a földmívelés
és állattenyésztés fejlettségévei szorosan összefügg, mondhatnánk
véle áll vagy bukik. A föld, az állat, a munka szeretete ott van-e
.az általad elért célok között?

Tudtad-e dalra, magyar dalra fakasztani a csukott, és néma
ajkakat? Hidd el testvér, az ének sokszor csodákat tesz testi és
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lelki vonatkozásban egyaránt. Nemzetnek, amelynek dala nincs.
üres a jelene és sivár a jövője.

És azokon az órákon, amelyeket szeretünk tornának mondani,
de helyes elnevezésük mégiscsak testnevelés lehet, vajjon a gyakor-
latok és játékok alatt gondolsz-e arra, hogy csak ép és egész-
séges testben lakhatik ép és egészséges magyar lélek? Gondolsz-e
arra, hogy ne csak a testet erősítsd) hanem a lelket is megace-
lozzad? A test és a lélek harmóniája nélkül nem is tudunk egész-
séges embert elképzelni. .

De legyen ebből elég! Sokkal, de sokkal többet kellene és,
tudnék is kérdezni még. Feleletetet sem várok, ahogy az előbb
mondottam, de feleljen ki-ki magáért azon a csendes, magános.
órán, amely a jó tanítónak éppen olyan fontos, mint másnak a
mindennapi kenyér. És, ha meaculpázva rálát egy-egy mulasz-
tásra, lebegjen mindíg a szeme előtt, hogy a kötelesség maradék-
talan teljesítésében és a haza szeretetében senkisem előzheti
meg a tanítóto

De téved az, aki azt hiszi, már eleget tett a nemzet jövőjének
szolgálatában. A tanítónak egész élete, példaadása kell, hogy
szolgálja a jövőt. Különösen pedig az evang. tanító életének és,
példaadásának kell világítania. Sajnos nincs annyi időnk, hogy
az egyes munkamezőkön való rnunkát részletezzük, de azt hiszem,.
azt mindannyian érezzük, hogy az aratnivaló sok, de a munkás
kevés. Mégis meg kell említenem, hogy akár városi, akár falusi
vagy tanyai tanító legyek is, igenis kell még egyéb munkákat,
is vállalnom. Az iskolánkívüli népművelés, az ifjúság iskolán-
kívüli nevelése, akár testi vagy lelki vonatkozásban, énekkarok,

. olvasó- és egyéb a művelődés szolgálatában álló körök szervezése
és vezetése, a gazdasági és közgazdasági életben való szerep- és
munkavállalás, a község kultúrális életében való intenzív közre-
működés, stb., mind méltó arra, hogy a tanító törődjék velük,
rajtuk keresztül szolgálja a jelent, ezen keresztül pedig a boldo-
gabb, szebb magyar jövőt. Akárhány példa bizonyítja, hogy a
magyar és közte az evang. tanítóság ezeken a munkaterületeken
sem tartozik a hátulkullogók közé, hanem igenis ott' van jövőt
biztosító jelen küzdelmeinek első harcsoraiban. Ez a megnyugtató,
és önbizalmat adó körülrnény adjon mindnyájunknak erőt és,
kítartást a még előttünk álló munkához.

Kétségtelen, hogy ezek a nem mindennapi gondok nagy Iel-
adatok elé állttják a tanítóságot és teljes testi és lelki fegyver-
zetben képes őket csak tökéletesen megoldani. A tanítóság már
régóta É-)rezte, hogy eddigi képesítése elégtelennek fog bizonyulni,
e nagy feladatok elvégzéséhez és ezért már régóta harcolt a
magyar tanítóképzés színvonalának Ielemeléséért, követelve a főis-
kolai tanítóképzés megvalósítását. Nos, ezt is megkaptuk ! Hogy
a tanítóság így, ilyen formában gondolta-e ezt, erre nézve a híva-
tal os vezetőség nyilatkozott. Hogyanemzetnevelés szempontjából
jelent-e haladást és olyan mérvű haladást, mint amilyent várnak
tőle, a jövő fogja megmondani. Adja Isten, hogy a nemzet javára
legyen! Egy bizonyos azonban, hogy a jó tanító nem a tanulás
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alapján lesz csupán, hanem legfőképpen az Istentől neki adott
lelki tulajdonságok, főleg pedig az örök szer;,etet által. Mi hiaszük,
hogy az az új tanítóság sem tehet majd mást, mint mi: nevelni
vallásos, istenfélő és hitbuzgó embereket az egyháznak és önfel-
áldozó, hazájukat önzetlenül szerető és fajiságukra büszke, öntu-
datos magyarokat. Ha pedig ezeket eltéveszti a mai sokféle neve-
lési irányzatban, nem épít a nemzet jövőjén, hanem az alapot
kezdi ki, amelyre, a mai társadalom felépült. Mi kis nemzet vagyunk,
nem kísérletezhetünk, mi csak a kipróbált és bevált ösvényeken
haladhatunk, mert előttünk nem lebeghet az, hogy hátha sikerül
így is elérnünk a célt, mi tudatában vagyunk annak, hogy csak

~ biztos úton haladhatunk és, hogy célunkat elérjük, mert el kell
érnünk.

Ezeket a gondolatokat gondoltam e köré a cím köré csopor-
tosítani és itt ma' elmondani. A mában a holnapot szolgálni, a
jelenben a jövőért dolgozni nagy és szent feladat, mely nem juthat
mindenkinek osztályrészül. Testvér, érzed-e a felelősséget az egy-
házzal és a nemzettel, Istennel és a hazával szemben!? Tedd meg ~
maradéktalanul kötelességedet, bárhová állított is az Isten keze,
légy szet-szárn az ő kezében, ha csüggedsz, Ő ad erőt és bíztatást,
a porból ő emel fel és ő koronázza meg a munkádat is, amelynek
nem lehet más célja, csak egy boldogabb, szebb, jobb és igazsá-
gosabb világban: az ezeréves, történelmi, nagy Magyarország!
Ehhez segítsen minket az ő áldó keze!

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

Irta . Simon Lajos, Hács. (Folytatás)

35. félóra: A konkolvról. A hasonlatot az elmondatás után a
következő gondolatok szerint tárgyalom: A jó mag = az Isten igéje;
az Úr, a magvető = az Istennek Fia, a Jézus Krisztus; a buza =
a jó emberek; az ellenség =az ördög; a szántóföld = a világ;
az aratás = a világ vége. p..z em bereket csejekedeteikről Íehet meg-
ismerni. Az Isten bölcsessége. Begyakorlás: Vannak-e rossz tulaj-
donságaim ? Mit kell tennem?, Mindenki nem veszi észre a rossz
tulajdonságait. Ezeket figyelmeztetni kell azokra. Sok rossz emberből
lelt már derék, becsületes ..ember. A megjavulásra nem érek rá várni.
Ki a mi áldott orvosunk? Üsszefoglalás. Azt olvashatjuk a Bibliából:
"Boldogok a tisztaszivűek, mert ők az Istent meglátják". (Mt. 5: 8,)
Ének :. 587.

36. félóra. A mustárrnagról, akovászról és a drágagyöngyröl.
Kapcsolat a magvetőről és a konkolyról tanult példázatokkal. E két
példázatot megmagyarázta Jézus, Most gondolkozik a Mester::
"Mihez hasonlítsam Istennek országát, vagy mihez hasonló 7"-
(Luk. 13: 18,) s meglátja ott a homokos parton a fekete mustárfát.,
Ágas-bogas, Hatalmas, sűrű lombjai közül a kiröppenő éneklő m a:_
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54. félóra. A Szentlélek kítöltése. (L. Al év 62. félóráját !)
55. félóra. Jézus szenvedése és halála. Összefoglaló ismétlés:

Bevonulás Jeruzsálembe. Az utolsó vacsora. Jézus halála.
56. félóra. Jézus feltámadása, mennybemenetele, a' Szent-

lélek kítöltése. Qsszefoglalás. ,
57. félóra. Osszefoelalö ismétlés: A Teremtés. Nóé. Abrahám,

Izsák, Jákób. .
58. félóra. Összefoglaló ismétlés: József. Izrael letelepedése

Egyiptomban. A ..nép sorsa Egyiptomban. Mózes születése. .
59. félóra. Osszefoglaló ismétlés: Mózes Hóreb hegyén és

Fáraó előtt. Kikq,ltözés Egyiptomból.
60. félóra. Osszefoglaló ismétlés: Izrael népe a pusztában.

Törvényadás. Kéi.naán elfoglalása. '
61. félóra. Osszefoglaló ismétlés: Saul. Dávid.
62. félóra. Összefoglaló ismétlés: Absolon. Salamon.
63. félóra. Összefoglaló ismétlés: Illés. Jób.
64. félóra. Összefoglaló ismétlés: Az Ószö.vetségből tanult

történetek.
65. félóra. Összefoglaló ismétlés: A muli évben tanult Uj-

szövetségi történt;,tek felújítása. . .
66. félóra. Osszefoglaló ismétlés: Jézus példázatai és hason-

latai. A magvető. A konkoly, A mustármag, a kovász és a drágakő.
67. félóra. Összefoglaló ismétlés: Jézus példázatai éshason-

latai. Az irgalmas samaritánus. A tékozló fiú. A gazdag és Lázár.
68. félóra. Összefoglaló ismétlés: Bevonulás Jeruzsálembe.

Utolsó vacsora.
-69. félóra. Összefoglaló ismétlés: Jézus halála és feltámadása.
70. félóra. Összefoglaló ismétlés: Jézus mennubemeneiele. A

Szentlélek kitöltése.
71.,72. félórák. Az ez évben tanult bibliai történetek összefoglalása.

,
MEG)EGVZESeK

Különös alkalmak a nevelésre.
IrIct: Istenes József áll. tanító, Sopronbánfalva.

Nevelő munkánk egyik része arra szorítkoziK, hogy a tanítás
folyamán a tárgyból kővetkező nevelő mozzanatokat (ú. n. alaki
célt) felhasználjuk. Ez szinte természetesen következik a tárgyból.
Még elég messze áll a tulajdonképpeni élettől. Már közelebb
állanak a gyermekhez az iskolai életben felmerülő nevelői vonat-
kozások (fegyelmezés, büntetés, jutalmazás stb.). Nevelő munkánk
harmadik, - szerintem legfontosabb - része az, amikor a való
életből fakadó, különös alkalmakat ragadjuk meg a nevelésre.

Ez persze nem olyan egyszerű, mint gondolnók. Először is
fontos az, hogy észrevegyük, kifogjuk az alkalmas pillanatokat.



Hangsúlyozom, nem könnyű ez! Még nehezebb most ennek a.
letárgyalása. Itt különösen szükség van a tanítóra nézve nélkü-
lözhetetlen talpraesettségre. Ilyenkor nyilvánul meg a tanító művé-
szete és elhivatottsága. Nem lehetünk színészek! Meg kell fognunk
a gyermek lelkét. Ha csak lehet a többiek előtt tegyük. Sohasem
legyen megalázó. Legyen ellenben serkentő a jóra. Nem szabad
egynéhány szóval »Iehordanunk« a gyermekét. Aki úgy értelmezi
ezt, az rosszul értett meg.

A nevelés eme legfontosabb és egyúttal legnehezebb művésze-
tével ott foghatjuk meg a gyermek lelkét, ahol később mint felnőtt,
jól cselekszik vagy rosszul; ahol megszületik az erény vagy bűn.
Ezzel már tényleg segítünk a gyermeknek »élni«. Továbbá olyan
állandó nyomot hagy a gyermek lelkében, mely később mint
életének vezérfonala fog élni benne!

Lássunk most egy példát erre!
Egy hétfő első óráján ezt a kérdést intéztern osztályomhoz ..

ZV. vegyes) Ki volt tegnap templomban? Aki ott volt az álljon
fel. Gyermekek! Egészen őszintén , viselkedjetek most! Én a
katedrán ülök és szemközt nézek az osztállyal. Emelkednek.
Figyelmes lettem egy nagyon gyanusan viselkedő gyermekre.
Feláll. Körülnéz. Leül. Ismét feláll. Körülnéz.

Csak az álljon fel, aki tényleg templomban volt. - ismé-
teltem. Erre a gyermek ismét leült. Azonnal kihívtam magamhoz
a gyermeket, anélkül, hogy szóltam volna valamit. Miután a
templomügyet elintéztük, megragadtam az alkalmat, hogy bemu-

. tassam gyermekeimnek az adott eset megbeszélésével a jónak és
rossznak (ebben az esetben az őszinteség és hamisság) küzdelmét
és a kialakulását.
, Egészen közel áll mellettem a gyermek. Okos, jóravaló, de
lusta gyermek. Az ügy tárgyalását így kezdem:

Gyermekek! Az Alfréd egyszer felállt, körülnézett, leült. -
Megint felállt, de leült. Mit jelentsen ez?

- Nem volt templomban - hangzott,
Hát akkor egyszerű en ülve maradhatott volna.
- Hazudni akart - mondja egy bátor kislány.
Hazudni?! Akkor meg miért nem maradt állva?
- Félt, hogy a tanító. úr megtudja, hogy hazudott.
Szóval mégis meggondolta magát. Na most beszélj te Alfred.

Voltál templomban?
'- Nem. "
Akkor miért álltál fel?
- Ugyis leültem.
Miért ültél le - folytattam.
- Mert nem voltam ' templomban. Féltem, hogy a tanító úro

megtudja.
Igen, megtudom a ... (Az osztály mondja ... hazugságra. Kár-

örvendő mondás volt, azért közbevetettem : Ne légy kárörvendő!)
Ezután én vettem át a szót.

Gyermekek! Mi volt az Alfrédban, ami felállásra késztette?'
- A hazugság.
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Ezt úgy mondjuk, hogy a rossz.
Miért ült le?
- Azért, mert félt, hogy a tanító úr megtudja.
Ezt meg úgy mondjuk, a jó késztette arra, hogy megint

leüljön.
Felállt, körülnézett, leült. Megint felállt, leült. Alfrédban a

jó és a rossz küzdött egymással. Mikor felállt, akkor mi győzött?
~ A rossz. .
Igen, a hazugság.
Mikor leült, mi győzte le azt?
- A jó .

.Az igazság, az őszinteség - mondottarn. A jónak és a rossz-
nak a küzdelméről tavaly a bibliai történetekben tanultunk. (Ime
milyen szépen alkalmazhatók az életre a bibliai történetek, hiszen
az »Élet Könyvéből« valók. Nem volna feltétlenül szükséges, de
én nem elégszem meg csupán az erkölcsösséggel, hanem azt
akarom,hogy gyermekeim vallásosak legyenek.) Hol tanultunk
róla? A bűneset történetében. Évának is mi között kellett válasz-
tania?

- A jó és rossz között.
Mi volt a jó?
- Hogy ne egyék az almából.
Isten szava - egészítem ki.
Hát a rossz?
- Hogy evett.
A kígyónak, tehát a rossznak a szava. Alfréd is éppen úgy

csinált, mint Éva. Ő azt gondolta, milyen jó volna enni az almából.
Hát Alfréd mit gondolhatott? "
- Feláll, hogy ne kapjon ki, mert nem volt templomban.
Éva gondolt, azonban Isten szavára, hogy nem szabad ennie.

Alfréd mitől félt? .
- Attó"l félt, hogy a tanító úr megtudja.
De a kígyó, a rossz, azt mondta Évának, hogy csak egyék,

nem hal meg, sőt olyan lesz, mint Isten. Hát Alfrédot is csábí-
totta a Sátán, a rossz?

- Igen.
Hogyan? Mit gondolt magában?
- Feláll, akkor nem kap ki. ,
Igen, neki a rossz azt súgta: Csak állj fel ...
Évánál mi győzött, mert evett az almából?

/ - A rossz.
A Sátán ~ mondom. De Alfréd nem maradt állva. Ő leült.

Nála rní győzött?
- Ajó.
Az igazság, az őszinteség, mert nem .hazudott, csak akart.
Átfogom a mellettem álló, már könnyező gyermeket és meg-

simogatom: Jól van .Alíréd, ezt jól csináltad. Választanod kellett
a jó, az igazság és a rossz, a hazugság között. Te jól választottál.
Valaszd mindíg a jót! Ha megnősz is mindíg a' jó győzzön a
rossz felett. Máskor azonban menj templomba!



Gyermekek ti is olyanok legyetek, mint most Alfréd. T'iben-
netek is mindíg a jó győzzön a rossz felett.

Elmehetsz, Alfréd.
(A gyermekek egészen más ítéletet vártak Alfrédra vonat-

kozólag. Egészen meglepődtek. Itt van ismét- egy másik nagy
nevelő vonatkozás. Megjutalmazni a jót!) .

Az igaz, hogy a számtan órának egy része elmúlt,de nyertünk
lelkiekben; sokat nyertünk. Nem tárgyaltuk agyon talán az esetet.

Tanító és gyermek ott volt lélekben a nagy Tanítómesternél.
Öt hallgattuk. Hiszen az Ö dolgaival foglalatoskodtunk.

I

EGVEStJLETI ÉLET
,

HIVATALOS RESZ
Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület közgyűlése.

Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület november 10-én
tartotta évi rendes közgyűlését Budapesten, a Tanítók Háza disz-
termében. Az egyesület 15. évi működése ünnepére több mint
100 tanító sereglett össze az ország minden részéből jubileumi
közgyűlésre. A közgyűlésen az egyesületet 15 éves fennállása
alkalmából dr. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő táv-
iratban üdvözölte: Tanítóegyesületet másfélévtizedes fennállása
alkalmából áldó jókívánatokkal üdvözdi : báró Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő. Résztvett azon D. Kapi Béla, titkos tanácsos,
püspök, mint az egyházegyetem képviselője s az egyesület pászto-
roló püspöke, Rákos István kir. tanácsos, az Eötvös-Alap elnöke,
dr. Bánkuti Dezső leánygimnáziumi igazgató, mint az Országos
Evangélikus Tanáregyesület képviselője, Kerék Péter igazgató, az
Állami Tanítók Országos Egyesületének titkára, Moldoványi
Gábor szakfelügyelő-igazgató, a körzeti felügyelői kar és a T'anitó-
egyesületek Országos Szövetsége képviseletében, Szalay István
egyházmegyei felügyelő, dr. Bertha Benő kúriai bíró, Farkas
Sándor főszerkesztő, Háros Antal,' pedagógiai szemináriumi igaz-
gató, dr. Gárdonyi Zoltán zenetanár, Perényi Rezső ny. igazgató,
az egyesület tiszteletbeli elhöke és sokan mások.

Somogyi Béla elnöki megnyitójában lelkesedéssel emlékezett
meg 70. életéve alkalmával a kormányzóról . s Öfőméltóságának
a sorsdöntő történelmi események kapcsán, valamint lord Rother-
merenek a magyar igazság kitartó, hűséges és sikeres szelgála-
tában tanusított áldásos, nemzetépítő munkásságáért üdvözlő táv-
irat küldését indítványozta, amit a közgyűlés nagy lelkesedéssel
elfogadott. Majd a hazafias nevelés elmélyítésére s további kitartó,
buzgó nemzetépítő munkára hívta fel tanítótestvéreit s melegen
üdvözölte a megjelent vendégeket., amit az egyesületek képviselői
hasonló, szívből fakadó üdvözléssel viszonoztak. Nagyhatású
üdvözlő beszédben mutatott rá D. Kapi Béla püspök arra, hogy
a némzet történelmét Isten keze írja. Ezért a nevelőnek mindent
meg kell tennie, hogy olyan nemzedéket nevelj en egyházának és ..
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hazájának, amely mindíg érzi az erkölcsi felelősséget az emberi
közösségek iránt, különösen a nemzet' sorsközössége iránt. Igy
nem érheti olyan sors, mint a cseh államot, amelynek szörnyü
magára maradását az európai népek 'sorában oly borzalmasan
fejezi ki ez az egyetlen szó: egyedül! Melegen, lelkes beszédben
üdvözölte a közgyülést dr. Bánkuti Dezső, Kerék Péter, Moldo-
ványi Gábor s a tanítóság később érkező ősz vezére: Rákos István

Vitéz Szügyi Károly lelkes titkári jelentése után Háros Antal,
.a pedagógiai szeminárium igazgatója tartott értékes előadást: »Az
ősi kifejezési módok a nevelésben« címmel. Mély szaktudással,
.éles okfejtéssei világította meg tárgyát és rámutatott arra, hogy
mily korán jelentkezik a gyermek lelkében a cselekvő készség,
a lelkében élő megismerések, a tudat kifejezési módja s milyen
nagy figyelemre kell azt a nevelőnek is méltatnia. Soha nem szabad
.szavakat, kifejezéseket ismertetni addig, amíg megismerés nincs.
Ez' a cselekvő; munkáltató tanításnak is fő törvénye. Végigmenve
a népiskola tárgyain, jellemezte a különféleképpen megnyilatkozó
kifejezési módot s utalt ezek helyes irányba állítására és alkal-
mazására a nevelőoktatás munkájában.

Ugyancsak mély együttérzés és osztatlan tetszéssel fogadott
.elismerés kísérte dr. Gárdonyi Zoltán soproni tanítóképzőintézeti
.zenetanár, lapunk kántori rovata vezetőjének hasonló gazdag tar-
talmú értekezését: »A kántorképzés és a tanítóképzés reforrnja«
.címen. Vázolta, hogyan alakulhat a kántorképzés az új tanító-
képzés rendjében s igen megszívlelésre méltó elgondolással vilá-
'gította meg e kérdést. Közlése közérdeket szolgál.

A közgyülés kegyelettel emlékezett meg a világháborúban
hősi halált halt tanítókról, továbbá elhúnyt pénztárosáról: Kiszely
.Jánosról. Utóbbi helyébe pénztárossá Várko nyi Endre budai
.tanítót, az Evangélikus Népiskola kiadójáúl pedig özv. Kiezely
-Iánosnét választotta meg. Dr. Siki Andor budapesti ügyvédet az
-egyesület ügyészévé választotta. Az üdülőházi intézőbizottság
.elhúnyt tagjai helyébe Tolnay Pál ny. igazgató-tanítót és Vár-
konyi Endre új pénztárost emelte a közgyűlés. Kiszely Jánosról,
Krug Lajosról egy szobát nevez el az egyesület és az üdülőház
alapeszméjének megpendítője: Szende Ernő érdemét arckép ének.
.elhelyezésével fejezi ki a közgyülés. A lap kiadójának megvá-
lasztotta özv. Kiszely Jánosné részére meleg köszönetet szava-
.zott , amiért férje halála után lelkiismeretes buzgósággal, fárad-
hatatlanul végezte a pénztárosi teendőket s a lap ügyét is mcssze-
menő fáradságos munkával felkarolva elösegítette, hogy sem az
egyesület lapjánál, ,sem többi intézményeinél, azok anyagi ügyei-
ben semmi fennakadás nem volt.

Elnök felkérte a jelenlevő elnököket s tanítótestvéreket, hogy
hátralékos tagsági díjaikat és előfizetési díjaikat az Evangélikus
Népiskolára most már haladéktalanul befízessék. Az egyesületi
pénztárak számadásait a számvevő bizottság felülvizsgálta s köz-
,gyűlés Dex Ferenc bizottsági elnök indítványát-a, ki a legpéldásabb
rendben levőnek nyilvánította a pénzkezelést, meleg köszönetének
tolmácsolása mellett a pénztárosnak a felmentvényt megadta. Siki
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Béla a lapbizottság elnöke az Evangélikus Népiskola munkájáért
fejezte ki meleg elismerését és szorgalmazva a hátralékok befize-
tését, javaslatára a közgyűlés a felmentvényt hasonló köszönet-
nyilvánítással megadta. A Gyógyházra egybegyült 1800 P-ről is
.örömmel értesült a tanítóság és elhatározta a gyüjtés folytatását.
A lelkes ünnepi gyűlés a Himnusszal ért véget.

Megnyitó.
Nagyméltóságú Titkos Tanácsos, Püspök Úr!
Igen tisztelt Vendégeink, Kedves Tanítótestvéreim !

Történelmi napokban gyűltünk egybe Országos Evangélikus
'Tanítóegyesületünk mai közgyűlésére. Magyar hazánk minden fia
kell, hogy örömtől, nemzeti büszkeségtől duzzadó kebellel tekint-
sen a mai napon arra észak felé, ahol az utolsó helységeket szállja
meg a mi bálványozott, dicsőségtől övezett honvédseregünk abból
.a területből, ami húszesztendős rabságból szabadult fel.

Amidőn testvéri szívvel és ölelő karokkal fogadjuk testvé-
.reinkké húsz év óta elszakított magyar honfitársainkat, a minden-
ható Isten iránti hálával telt szívvel gondoljunk arra a férfiúra,
akit a Gondviselés ezekben a sorsdöntő történelmi időkben nem-
zetünk vezérévé rendelt. Vitéz nagybányai Horthy Miklós Öfő-
méltóságának, Magyarország kormányzójának államkormányzó
bölcsesége, kitartó, férfias kötelességteljesítése és mérhetetlen nagy
hazaszeretete irányította húsz esztendő óta nemzetünk viharos
tengeren hullámzó hajóját s a biztosabb, nyugodtabb tájakra
vezette. Az ő nemes eszményi alakjának példaadó irányítása hozta
.meg alig két évtized után a magyar igazság diadalát: közel egy-
millió honfitársunk felszabadulását. Most, amidőn ennek örömétől
dobognak a szívek, fejezzük ki hűséges alattvalói hódoló tisztelet-
adásunkat Öfőméltósága iránt skívánjuk, hogy 70. életéve hatá-
rán túl még sokáig vezethesse nemzetünket s vihesse be az ígéret
földjére, a boldog feltámadás, régi nagy határai közé. "üdvözöljük
-ez alkalommal táviratban Öfőméltóságát, továbbá a nemzet magas
vendégét: lord Hothermeret.

Öröm és boldogság tölti el ma a magyar szíveket sebben
az örömben mi, evangélikus tanítók, is osztozunk. A mi hivatásunk
.körében is nagy felszabadulás érzése lett úrrá a lelkeken, mi is
együtt örülünk, mint nevelőoktatók a nemzet minden polgárával.
Hiszen mi vagyunk a legnemesebb érzések egyikének: a haza-
szeretetnek, a nemzeti érzésnek első ébresztői a gyermeki szívek-
ben. A mi lelkünk is vérzett, amikor az elvakult emberi gonoszság,
a győzők kegyetlensége s leülönösen az európai nemzetek veze-
tőinek tudatlansága szétrombolta azt a csodálatos államegységet,
.amit az Isten teremtett egynek és egésznek.

A mi örömünk azonban még nagyobb, mint a nemzet bár-
milyen polgáráé ! Mi nevelők mindíg az igazságot, a nemzeti
becsületet, a tiszta erkölcsöt hirdetjük és igyekszünk elmélyíteni
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a gondjainkra bízott· gyermekek lelkében. Milyen felemelő érzés"
hogy oly hamar eljött az idő az igazság, a nemzeti becsület
és erkölcs sárba taposása után, amikor újra fényesen ragyog
előttünk a magyar nemzet örök igazsága, amikor a magyar·
feltámadásba vetett hitünk nemcsak messze a jövőben várható
eszmény, hanem élő valóság meginduló folyamata, emelkedő,
fényes nap messzesugárzó tündöklése.

Vannak azután e történelmi napoknak más, mondhatnám
nevelői tanulságai is. Húszéves elnyomatás után mi maradt m~g::
azokból a nemzetnevelő hatásokból, az állampolgári nevelés eszméi-
ből, melyeket még Trianon előtt oltott a magyarság lelkébe. az
akkori magyar tanító? Nagy próbának volt kitéve az ottani nép-
nevelők munkája. Kegyetlen, húszéves elnyomás igája akarta
letörölni a magyarság lelkében élő eszmények minden nemzeti
vonását! Jogosan gondolhattunk arra, hogy a hatalom és elnyomás
erőszakos eszközével kiöli az elnyomó a magyar lélek ragaszkodó
szeretetét s húsz esztendő után közönyös, elfásult embertipus
marad a színmagyar területen, amely már lelkesedni és velünk
érezni többé sohasem tud! Van valami része a múlt idők nemzet-
nevelőinek abban, hogy ez az aggodalmunk nem volt indokolt ..
A felszabadulás örömtüzei hamar kigyúltak és hatalmas, messze-
világító fáklya gyanánt hirdetik, hogy miénk az ott maradt magya-
rok szíve és lelke, benne él még a közös haza vágya. Kitörő lelke-
sedéssel fogadják nemzetünk virágát, büszkeségünket: a. bevonuló
honvédsereget s örömmámorban úszik a lelkük, hogy újra egymás
keblére borulhatunk. A múlt idők magyar tanítói megállták a
próbát a nemzetnevelés terén! Mélyen oltották a szívekbe a magyar-
haza képét s ki nem törölhette azt onnan húsz esztendő vihara
sem.

Ez a felemelő érzés az én szívemet is boldoggá teszi. Ugyan-
akkor feladatokat is ró mindnyájunkra. Nem lehetünk rosszabbak
az elmúlt idők népoktatóinál! Nem engedhetjük, hogy úrrá legyen
lelkünkben a nemes, nemzeti eszmények. iránti közöny, a meg"
alkuvás, a fásult anyagiasság szelleme. A próba még nem ért
véget. Sőt talán még csak most kezdődik! Ki tudja, rövi'd időn
belül milyen újabb fordulatai lesznek a világpolitikának s nem.
kell-e ismét próbára állni mindnyájunknak! Készüljünk fel erre ,-
Művelődési politikánk célkitűzései világosak: erkölcsös, hazafias,
polgárokat kell nevelnünk, akiknek lelkében ott él a magyar haza.
iránti hűség. Fel kell emelnünk nemzeti művelődésünket a lehető
legnagyobb magasságokra. A katonai erények, a bölcs külpolitika
mellett egyik legjobb politika mindíg a nemzeti műveltség emelése
marad. A szellemi műveltség mindíg olyan fegyverünk, amivel
talán még igen sokszor kell küzdenünk. Olyan művelődési álla-
potokat, olyan nemzeti közszellemet és erkölcsi szinvonalat .kell
teremtenünk, olyan mélységes hazaszeretetet kell a lelkekbe nevel-
nünk, hogy az például világítson kifelé a nagyvilágba! Gyakorlati
térre kell átvinni a nemzetnevelés eszméit, hogy minden lépésünk-
ből elszánt, magyar akarat támadjon és építsen, alkosson a
nemzet életében.
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A szenvedések tüzén át megtisztul a lélek, megacélozódik
.az akarat. Az igazi tanítói lélek sem törik meg az erőszak elnyo.
.rnása alatt sem! Szép példáját adta annak a tizenkét magyar
tanítónak aláírása, akik az elnyomó cseh terror egy próbálkozá-
sát oly fényes tisztánlátással s lélekerővel utasították vissza. Fel-
hívták őket egy olyan irányzathoz csatlakozásra, amely a Felvidék
demokratikus berendezését kívánta. Ha aláírják, ezt a megnyilat-
.kozást is a Magyarországhoz való visszacsatolás ellen tanusított
állásfoglalásnak tüntette volna fel az elnyomó hatalom. De a 12
magyar tanító tiltakozó nyilatkozattal utasította vissza a kísér-
letet és kijelentette, hogy a magyar tanító hazafisága nem árúcikk.
Ilyen 'példa világítson előttünk és legyen eszményképünk!

Gyüjtsünk azért erőt az igazság további szolgálatához! Nevel-
jünk emberebb-embert, magyarabb-magyart még a mi magyar-
jainknál is. Ugy töltsék be evangélikus iskoláink hivatásukat,
hogyha valahol hitvallást kell tenni nemzeti nevelésünk eszményei-
.ről, bátor vallástétel legyen az és ölelje magához mindazokat,
akik vér szer-int közel állnak hozzánk, akik nyelvükben és lelkükben
magyarok és akikkel egy cél és egy út áll előttünk: egy boldogabb,
-szebb magyar jövendő!

Egyesületi életünk mozgalmas esztendeje áll mögöttünk. Rá
kellene mutatnom több kimagasló eseményre! Örömtüzeketis
gyújthatnék egyik-másik tanítói kívánság teljesülése ünnepére,
hogy csak egyet: a főiskolai tanítóképzést említsek. Én azonban
úgy érzem, hogy mindez . most elhalványul amellett az érzés
mellett, amely bennünket egy közös nemzeti érzésben: a felszaba-
dult testvérek iránti meleg szeretetünkben egybeforraszt. A szenve-
«iések iskolájában: elnyomatás, hontalanság, üldöztetés és bizal-
matlanság volt eddig osztályrészük két évtizeden áto Legyen az
övék minden tisztelet és megbecsülés! Ezzel a tisztelettel és
magyar imádságos szívvel köszöntsük a visszatért honfitársak
közt felszabadult tanítótestvéreinket és tegyünk fogadást, hogy
'egymást támogatva, együtt keressük a magyar jövendőt, a nemrég
még csak álmodott nagyobb Magyarország belső építésének útját,
hogy tovább haladjon az az út, tovább emelkedjék a felkelő nap
ragyogása a teljes igazság mielőbbi hatalmas, tündöklő fényessége
felé: Nagymagyarország boldog feltámadása felé. Adja a Minden-
ható, hogy úgy legyen!

Gyógyházra érkezett úíabb adományok. Bartsch Lajos. Gvöre
5 P, Jákfai Gömbös Sándor Pusztamiske 4 P. Felkay Sándor Azfalva
4 P, Kiss Lajos Györújfalu 1 P. Neszrnélyi Pál Mihálvi 25 P. Buda-
pesti Ev. Tanítóegyesület 25 P, Hegvlalui Ev. Tanítóegyesület 7"50
P. Céh Sándor Sand 6 P, Kring Gyula Bonyhád 25 P, dr. Berzsenyi
Jenő 1 P. Eddig befoly! összesen: 935'30 P. Kemenesaljai gyüjtés :
947 pengő.

A jövő útja kifürkészhetetle.fl! Gondolj a holnapra! Ne késlekedj
belépni az Eötvös-Alap Onsegélyző és családjóléti Osztályába!
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A Somogyi Béla részéről módosított soproni felső
egyházmegyei ískolalétogatásí jegyőkönyvi űrlap.

(A hozzácsaiolt szabályrendelettervezettel együtt az egyetemes tan-
ügyi bizottság határozatából fölterjesztetett a Ill. sz. szabályrendelet-

alkotó bizottsághoz.)

JEGYZŐKÖNYV
a ..... evangélikus egyházmegye iskolevizsgáló-
bizottságának a(zL evangélikus (kisebbségi) népiskola
_______fiú-, leány-, vegyesosztályában 19________ _ hó

____o_o_napján végzett látogatásáról

Jelen voltak a bizottság tagjai közül : elnök,
________________________________________biz. tag, . biz. tag,
továbbá ~ _

A tanító neve: . . _
._- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -"=- - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - -..,- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

1. Külső rend.

(Az iskola az egészségügyi követelmények. felszerelés, fűtés, tiszto-
gatás szernpontjából.)

Az iskola s a meglátogatott osztály külső rendjére s dologi
szükségleteinek ellátására vonatkozó esetleges észrevételek : _

II. Belső rend.

1. Az iskolának, illetőleg a meglátogatott osztálynak egyház-
hatósácilag jóváhagyott helyi tanmenetére és órarendjére vonatkozó
esetleges észrevételek: :__

2. A tanulok iskolai felszerelésére vonatkozó észrevételek.
(A tanulok mindegyike legalább olvasókönyvvel és a nélkülözhetet-
lenül szükséges irószerekkel, taneszközökkel rendelkezik-e 7L _

3. A használt tankönyvek egyházilag engedélyezettek-e 7 _

4. A rendtartási naplokra (Ielvételi-, halasztási-, haladási naplóra,
anvakönvvre) vonatkozó esetleges észrevételek: _



439

5. A jelenlevő tanulók létszámának megállapítása nem szerin
s a tanulók mulasztásaira vonatkozó esetleges észrevételek : .

Ill. A tanítási és nevelési munka számbavétele.
1. Az iskola evangélikus szellemére vonatkozó észrevételek.

(A vallásoktatási munka eredménye. az evangélikus népiskolai tan-
terv és utasítás követelrnényeinek megvalósítása.) _._.__._._ _._. .

2. A tanító nevelői és tanítói munkájára vonatkozó észrevételek
a megfigyelt tanítások alapján (elökeszülete, tárgyi. tudása. tanításá-
nak tervszerűsége, módszeres eljárása. egyénisége. a tanulókkal való
bánésmódje. nevelői és tanítói munkájának, kisebbségi iskolában a
magyar nyelv tanításának eredménye. az eredmény megítélésének
helyessége): __ _ .._'__ _.__ _.. _ .

IV. A tanító egyháztársadalmi és népművelési tevékenysége és
iskolánkívűli munkája, hivatali buzgalma. egyéni

és társadalmi magatartása.

V. A tanító továbbképzése. (A kötelező szaklapok: Néptanítók Lapja.
Evangélikus Népiskola járatása és megőrzése.)

Kelt _ __. 19_._ _._.. _ _ hó n.

Jegyzet :_ _.. _._ __._ ._._.. _ _._ _ _.. _._.. _ .

egyházm. isk. vizsg.
bizotts. tag.

egyházm. isk. vizsg.
bizotts. elnök.

egyházrn. ISk. vizsg.
bizotts. tag.

Jegyzet: Az iskolavizsgálók tájékoztatására szolgálhat a VKM 7000/935. ein.
sz. rendeletével kiadot! "Utasítás". továbbá az evangélikus népiskolai utasítás és
tanterv.
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Iskolalátogatás és tanulmányi felügyelet az evangélikus
népiskolában.

(Szabályrendelettervezet.)
1. Az evangélikus egyház iskolai hatóságairól és a népiskolák

ielügyeletéről az 1934-37. évben tartott zsinaton alkotott Egy-
házi Törvények V. törvénycikkének 11-13. §-ai intézkednek.

2. Ha az iskolafenntartó egyházközségnek három vagy három-
nál több tanítója van, az egyházközség az erre vonatkozó szabály-
rendelet intézkedései alapján az iskola harmónikus irányítás ára
és vezetésére, és az igazgatói teendők végzésére igazgatót választ.
ki az iskola ügyeinek vezetésén, ellenőrzésén és irányításán kívül
őrködik afelett, hogy az iskola magasztos feladatát evangélikus és
hazafias szellemben minél tökéletesebb en elvégezze. Az iskola
rendeszeres tanulmányi, ill. szakfelügyeletét tehát közvetlenül az
igazgató gyakorolja.

3. Egyházi törvényeink szerint a főfelügyelet gyakorlására
illetékesek a különböző egyházi hatóságok, és pedig vagy közvet-
lenül vagy az e célra szervezett iskolalátogató bizottságok, vagy
megbízott szakemberek által.

4. E célból minden egyházmegye 6 évi időtartamra egy vagy
több iskolalátogató bizottságot küld ki. A bizottságnak tagjai:
egy lelkész, egy tanító és egy világi tag. A bizottság tanítótagja
csak tényleges szolgálatban lévő tanító lehet.

5. A bizottság évente legalább egyszer meglátogatja körzetének
minden iskoláját és ezen látogatásról jegyzőkönyvet vesz fel és
.azt az egyházmegyei közgyülés előtt felterjeszti az egyházrnegye
espereséhez. Erre az egyetemes egyház által kiadott jegyzőkönyvi
ürlapokés statisztikai ívek használandók fel. A statisztikakészítést
azonban nem kell okvetlenül az iskolalátogatással kapcsolatban
elvégezni. Ez két különböző dolog. Az egyik polgári, a másik
iskolai év szerint történik, de a statisztikai íveket is az egyház-
megyei közgyűlés előtt kell az egyházmegye esperesének beküldeni.

6. Az iskolalátogató bizottság rendszerint a tanév utolsó
hónapjaiban végzi az iskoJ.alátogatást, de jogában áll, szükség
es etén az iskolákat bármikor és bejelentés nélkül is meglátogatni..

7. A bizottság az iskolalátogatás megkezdése előtt beszélje
meg az iskolaszéki elnökkel és az igazgatóval az iskolalátogat.ás
programját, szerezze be az esetleg szükséges tájékoztatást és hívja
meg mindkettőt az iskolavizsgálaton való részvételre.

8. A bizottság iskolavizsgálatának a látogatás alkalmával ki
kell terjeszkednie: '

1. az iskolaépület külső rendjére (épület, tantermek, tanítói
lakás, bútorzat, felszerelés, könyvtárak, szertár, fűtés, -tisztogatás
stb.).

Il. 1. az iskola belső rendjére (tananyagbeosztás, órarend;
felvételi, haladási, mulasztási, anyakönyvi naplók; tanulők könyvei,
irkái, iskolai mulasztások stb.).

Ill. 1-2. a nevelési és tanítási munka számbavételére (az
iskola evangélikus és hazafias szelleme, a tanító előkészülete,
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vázlatkészítés, a tanító tárgyi tudása, tanításának tervszerűsége,
módszeres eljárása, a tanulókkal való bánásmódja, nevelői és
tanítói munkájának eredménye stb.).

Az igazgató működésére, igazgatási és pedagógiai irányító
munkájára.

I. IV -V. 1, a tanítók tervszerű és céltudatos továbbképzésére,
2. kisebbségí iskolákban annak a megállapítására, hogy mind

az anyanyelv, mind a magyar nyelv tanítása az erre vonatkozó
törvények és rendeletek szerint történik-e?

3. különféle iskolai intézményekre (ifjúsági, vöröskereszt,
cserkészapródcsapat, kicsinyek gyűlekezete stb.).

9. Az ~skolalátogató bizottság a látogatás során a megfigyelő,
ellenőrző, Irányító és tanácsadó tisztét tölti be. Azért eljárásában
mindíg a feltétlen tárgyilagosság irányítsa,' észrevételei közlésében
mindíg az a tudat vezérelje, hogy a jóindulatú tanácsadó szerepét.
kell teljesítenie (Utasítás 27. §.). A látogatás célja tehát nem
csak a tanító munkájának megbírálása, hanem inkább irányítása ..

10. A bizottság észrevételeit sohasem az osztályban a gyerekek
előtt, hanem vagy az iskolalátogatás után összehívott értekez-
leten, vagy az egyes tanítókkal külön közli. Utóbbi esetben a
megbeszélésbe belevonandó az iskola igazgatója, ill. az iskolaszéki
elnök is. .

11. Az iskolalátogatás után a bizottság tagjai az egyetemes
egyház által kiadott ürlapok felhasználásával jegyzőkönyvet
vesznek fel. E munkánál legyenek tudatában annak, hogy milyen
kornoly és nagy horderejű a megbizatásuk. A fennforgó és .figye-
lembe veendő körülmények gondos mérlegelésévei (a tanulók
létszáma, iskolatipus stb.) lelkiismeretesen és a valóságnak meg-
felelően értékeljék a tanító munkáját. (Utasítás 35. §. 1.) Necsak
a hibákat keressék, hanem vegyék észre és emeljék ki a tanító
és munkájának jó oldalait is. Csak a kimondott hanyag és lelki-
ismeretlen vagy tehetetlen tanító működésének elbírálásánál lép-
jenek fel kellő szigorral.

12. Különös gonddal töltse ki a bizottság a jegyzőkönyv
minden pontját, de elsősorban a jegyzőkönyv Ill. 1. 2. és IV.
pontjait, mert a bizottságnak ezen pontok alatti észrevételei és
megállapításai képezik alapját a tanító minősítésének. Ugyanis
ezen megállapítások alapján kell minden O-sal és ő-sel végződő
évben a minősítési lapokat kiállítani, vagyis megállapítani a tanító
tudását,' képességeit, módszerét, egyéniségét és munkájának ered-
ményét. Ez történhetik pár találó szóval vagy néhány rövid
mondattal.

13. Az iskolalátogató bizottság tagjai, kik tehát hivatva vannak
a tanító munkáját megbírálni, irányítani és minősíteni: ismerjék
a Tantervet és az Utasításokat, valamint a népiskolára vonatkozó
egyházi és állami törvényeket és rendeleteket. Kérjék ki továbbá
az iskolaszéki elnök, ill. igazgató véleményét is.

14. Methodikai kérdésekben a bíráló, ellenőrző és irányító
szerepét csak szakember töltheti be. Szakember a bizottság tanító
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tagján kívül az az egyházi vagy világi egyén is, kinek pedagógiai
képesítése, illetőleg pedagógiai gyakorlata van.

15. Az iskola egyházias szellemének, továbbá a vallásos neve-
lésnek és oktatásnak ellenőrzője elsősorban a bizottság lelkész-
tagja, míg az iskola anyagi ügyei, külső rendje, továbbá az iskol fl-
politikai ügyek a bizottság világi tagjának fokozottabb érdeklő-
désére. számíthatnak.

16. A tanítási eredmény megállapítását és a minősítést a
bizottság tagjai, mint teljesen egyenjogú tényezők, közösen végzik.
Nézeteltérés esetén a többség ..dönt, de a kisebbségben maradt
tagnak jogában áll különvéleményét jegyzőkönyvbe vétetni,

17. Iskolalátogatást egyesekés pedig raktiv szolgálatban vagy
nyugállományban lévő pedagógusok is végezhetnek, ha erre nézve
az egyetemes egyháztól vagy más egyházi fórumtól megbízást
kapnak. Az ilyen iskolalátogatók, kik főleg egy specifikus evan-
gélikus iskolaszellem és egy egységes evangélikus pedagógiai
végcél kialakításának szolgálatában állnak, az időszerű és már
kipróbált módszereket az evangélikus tanítóság közkincsévé tehetik
és kiforrott tanítói egyéniségükkel, elméletiés gyakorlati útmuta-
tásaikkal az evangélikus tanügy tökéletesítését szolgálják.

18. Az iskolalátogatóknak szabályszerű fuvar- és a lelkész
és tanítótagnak napidij jár. G 'f·S ' S . Be'la.. ra amu es omo gYl

Felhívás
tanítók gyermekneveltetési segélyére vonatkozó igénybeielentésre.

Az 1930. évi VII. törvénycikkel. létesített "Protestáns Ta u'ítói
Internátusok Alapjából" való segélyezésre evangélikus egyházunk
nevében pályázatot hirdetek olyan, gyermekeiket az 1938/39-ben
taníttató tanítók gyermekneveltetésének Céljaira, akik falvakon, tanyá-
kon teljesítenek szolzálatot és ennélfogva gyermekeik továbbnevehe-
téséről a maguk erejéből gondoskodni nem tudnak. Kivételesen s
különösen indokolt esetben ezen kategórián kívülesö tanítók segély-
kérvénye is elbírálás alá kerül. Figyelemmel az alap rendeltetésére
és a miniszter úr inlenciójára, különös figyelemben részesülnek azok
a folyamodók, akik gyermekeiket evangélikus internátusban helyezték
el. A kérvényben feltüntetendő: a tanító neve, életkora, működési
helye. családi viszonyai, teliesitett hadiszolzálata, házon kívül tanít-
tatott gyermekeinek neve, életkora, iskoláztatási és elhelyezesi adatai
(internátus, magánház, rokonság), tanulmányi előmenetele. Továbbá
a tanítói javadalom pontos adatai tételenkint s végösszegben arany-
pengő érték szerint, Feltünletendő tehát: a fizetési osztály és fok, a
helyi javadalom (értékegység, kezdő fizetés százaléka, föld, termény,
tüzelőfa, készpénz, fizetéskiegészítő államsegély, esetleg más, bármi-
lyen természetű javadalmi tétel) s végül a magánvagyon. Folyamodési
Ívet megkeresésre az illetékes püspöki hivatal bocsát a folyamodó
rendelkezésére. Tekintette! az egységes eljárás szükségére, a segély-
kérés ezen folyarnodási íven nyújtandó be. Az illetékes püspök úrhoz
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intézendö, bélyegrnentes kérvény az illetékes esperes úrhoz folyó évi
december hó 31-éig nyújtandó be, onnan pedig 1939. évi január hó
5-éig az illetékes püspök úrhoz terjesztendő fel, hogy január hó
lO-éig kezeim között lehessen.

Budapest, 1938. évi november hó 19.
D. Báró Radvánszky A/bert s. k.

egyetemes lel ügyelő.

Szeretett Tanítótestvéreim !
Egyházmegyénkben néhány helyen nem fizettek elő az Evan-

gélikus Népiskolára. Arra kérem érdekelt Tanítótestvéreimet,
szorgalmazzák az előfizetési díj azonnal beküldését. Ha pedig
-ennek bármilyen akadálya lenne, közöljék azt haladéktalanul velem,
hogy ennek elhárításáról illetékes egyházi Iőhat óságunk útján gon-
doskodhassak.

Ugyancsak szeretettel kérem érdekelt Tanítótestvéreimet arra
is, hogy a fennálló tagdíjhátralékot, a f. évi tagsági díjjal együtt,
legkésőbben december hó 5-ig küldjék be a következő csekkszám-
lára : 41.550. Pécsi Takarékpénztár Bonyhádi Fiókintézete, :

Az év végével pénztárunknak szintén eleget kell tennie minden-
féle kötelezettségeinek és ezt csak úgy teheti, ha pontosan meg-
kapja az esedékes tagsági díjakat.
Bonyhád.

Majos, 1938. XI. 15-én. Tanítótestvéri szeretettel:
Grieszhaber Endre Henrik

elnök.

KelNYVISMERTETÉS
Énektanítási vezérkönyv.

Lapunk múlt év októberi számában hírt adtunk arról az ének-
tanítási vezérkönyvről, amelyik a »Néptanítók Pedagógiai Kis-
könyvtára« c., Sárospatakon megjelenő sorozatban látott nap-
világot. Az ott ismertetett vezérkönyv felöleli a teljesen osztott
iskola énektanításának a' IV. osztályos tantervi anyagát. Most
ugyanabban a sorozatban az V. oszt. énektanítás vezérkönyve is
megjelent. Szerzője Vikár Sándor nyíregyházai ref. tanítóképző-
intézeti tanár. A szerző a legújabb kötetben nagy gondot fordit
a IlL-IV. o.-ban tanultak ismétlésére, ennélfogva a vezérkönyv-
nek ezt a részét még azok a tanítók is haszonnal forgathatják,
akik iskolájuk osztatlan, vagy részben osztott volta, vagy egyéb
-ok miatt nem haladhatnak tovább a IV. o. számára előírt anyagnál.
A szerző különös gondot fordított továbbá hasznavehető kétszólamú
-énekek beillesztés ére is. Módszeres eljárásában az abszolut és
.a relatív hangelnevezéseket párhuzamosan használja. Több dallam-
nál utal a másutt megtalálható összhangzatos kíséretre (és nem
»kézir-ate-ra I Ld. 60. old.), helyenként pedig közöl a népiskolai célnak
megfelelő kíséretet. A hangsor összhangzatos kíséretében (59. old.)
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a lemenő dallam második akkordjában az alt-szólam nyilván csak
elírás folytán lett »e« (helyesen »g«-nek kellene lenni). A közölt.
61 dallam forrásának a megjelölésénél rendszerint gyakorlati' célú
gyűjteményekre utal a szerző; helyesbítésűl meg kell jegyeznünk,.
hogy a 63. oldalon közölt karácsonyi ének dallamát (ami egyéb-
ként nem más, mint a »Mennyből jövök most hozz átok« korál)
nem Bach szerezte, csak több ízben feldolgozta. Az egyes óraváz-·
latok végén a tanítónak szánt jegyzetek igen hasznosak, csupán a
120. oldalon a dór hangsor magyarázata félreértésre ad alkalmat.
Ezektől az észrevételektől eltekintve, egészben elismeréssel szól-o
hatunk a munkáról. Megismerését minden tanítónak ajánlom, aki.
az énektanítás ügyét igyekszik felkarolni.

Dr. Gárdonyi Zoltán.

HIR E K
Munkatéreaínknak, olvasóinknak áldott, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk !:

Válasz a Kabinetirodától. Legutolsó
számunkban közöltük azt a' hódoló távíra-
tot, amellyel Dunántúl evangélikus tanító-
sága a Sopronban tartott közgyűléséből
a Kormányzó Ur O!őméltóságátfelkereste.

A téviratra most a következő válasz
érkezett a Iőispáni hivatal útján az elnök-
séghez :

Sopron-vármegye és Sopron sz. kir.
város Föispánia 750/1938. sz.

Méltóságos Polgármester Úr! ,
A Kormányzó Úr Öfőméltóságához a

dunántúli evangélikus tanítóság soproni
közgyűlése nevében Grieszhaber Endre
elnök üdvözlő távíratot intézett. Ofőrnél-
tósága a hódolatért szíves köszönetét
nyilvánítani méltóztatik.

Felkérem Méltóságodat, hogy erről
nevezettet értesíteni szíveskediék.

Sopron, 1938. november hó 7-.én.
Aláírás ..... s. k. főispán.

Az egyetemes tanügyi bizottság
elnöke, gimnáziumi, népiskolai előadója
s Iöelöadóie lemondott. Dr. Mágócsy-Dietz
Sándor, Németh Sámuel, dr. Zelenka
Frigyes és dr. Bánkuti Dezső érdemeit
hálával örökítette meg a bizottság, ille-
tőleg az egy.etemes közgyűlés jegyző-
könyvében. Az egyetemes tanügyi bizott-
ság új elnöke: dr. Kapi Béla püspök,
Iőelöadóie : dr. Bánkutí Dezső, közép-
iskolai előadó: Arató István, tanítóképző-
intézeti : Molitor Gusztáv, népiskolai :
Somogyi Béla.

Megválasztottak az első "evangélikus
egyetemes presbltéríumot". Mint isme-
retes, EI legutóbbi evangélikus országos
zsinat, a presbitériumnak(egyház!anács-

nak) az egyház és a társadalom életében
nagyszerűen beváll intézményét az egy-
házközségek íeletti fokozatokra is kiter-
jesztette. A törvény alapján most válasz-·
tottak meg a magyarországi evagélikus.
egyházegyetem első presbitériurnát, amely-
nek az egyházegyetem elnökségével:
Radvánszky Albert báró egyetemes fel-
ügyelővel és Kapi Béla püskökkel élén.
rendes tagjai lettek hivataluk alapján:
RaHay Sándor és Kovács Sándor püs-
pökök, Mesterházy Ernő, Pesthv Pál,
Sztranvavszkv Sándor ny. miniszterek és.
l.ichtenstein László egyházkerületi fel-
ügyelő, Szelényi Aladár és Zongor Béla
egyetemes !őjegyzők, Rásó Lajos főügyész,

, - választás folytán pedig: Prőhle Károly
soproni egyetemi hittudománykari tanár..
Bruckner Győző miskolci jogakadémiai
dekán-tanár, Arató István kőszegi leány-
liceumi igazgató, Somogyi Béla körmendi.
igazgató-tanító, továbbá Mikler Károly
ny. jogakadémiai tanár, Bartos Pál szar:'
vasi lelkész, Kardos Gyula balassagyar-
mati alesperes-lelkész, Leszkárv Gyula
íöldbirtokos. egyházmegyei felügyelő,
Ziermann Lajos soproni esperes-lelkész..
Ostily Lajos ny. főispán, Duszik Lajos.
miskolci csperes-lelkész. püspőkhelyettes
és Zsedényi Béla miskolci jogak. tanár.

Az evangélikus népiskolai "Utasítás.
és Tanterv" november 1-én megjelent a
Harangszó nvorndáiában, Győrött. A mun-
kálat szétküldése rövid időn belül meg-
történik. Kiadja a Luther-Társaság.

A magyar evangélikus egyházegye-
tem gyarapodását a visszacsatolt terü-
letekkel 40.000,lélekre becsülik.
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A Búvár felvidéki száma tudományos

cikkek és ritkaságszámba menő képek
egész sorával ismerteti a felszabadult
Felvidék természeti, gazdasági és kultu-
rális kincseit, Fodor Ferenc átíogó tanul-
mánya mellett Cholnoky Jenő a Cselló-
közről. Kessler Hubert a világ legnagyobb
cseppköberlangiéról. az aggteleki bar-
langról, Balázs Julia az ógyallai csillag-

vizsgáló intézetről, Tasnádi Kubacska
András eperjesi vonatkozású érdekes
természettudományi emlékekről ír. Rácz
Jenő tanulmánya a felszabadult Felvidék
gazdasági jelentőségével foglalkozik rész-
letesebben. Ezeken kívül még számos
cikk, tudományos adat és érdekes hír
gyarapítja a Búvér novemberi számának
magas színvonalú tarta Imát.

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

A dallamegységesítés problémái.
Irta: dr. Gárdonyi Zoltán.

Fenti címet viselte a f. évi október 18-19-20. napjain a békés-
csabai Luther-Szövetség által rendezett egyházzenei tanfolyamon
elmondott előadásaírn egyike. Az alábbiakban közreadom az ott
elmondottakban foglalt álláspontornat ennek a fontos és időszerű
kérdésének a tekintetében.

Köztudomású tény, hogy szárnos evang. egyházi ének dallama
egymástól kisebb-nagyobb mértékben eltérő alakban él az ország
leülőnféle vidékein lévő gyülekezetek ajkán. Ennek a ténynek
a magyarázatát főként két körülményben látom. Az egyik: az
evangélikus gyülekezetek szórványszerűsége. Noha az egyházegye-
tem révén a hitvallási és szervezeti egység biztosítva van, mégis
az egyházi élet bizonyos vonatkozásaiban - így különösképpen
a gyülekezetek éneklésmódjában - a földrajzi elkülönítettség
önálló fejlődések forrásává lett . Ezt nem csupán a koráldallamok
helyi változatai (variánsai) igazolják, hanem az a tény is, hogy
vidékenként az egész korál dallam-anyag összetétele más és más
(pl. a bányai egyházkerület egyes vidékein használatban maradtak
olyan reformációkorabeli énekek, amelyek a dunántúli kerület
magyar gyülekezeteiben alig ismeretesek). A koráldallamvariánsok
keletkezésének másik magyarázatát abban látom, hogy szárnos
evang. énekeskönyv - régebbiek csakúgy, mint újabbak - hang-
jegyek nélkül látott napvilágot, tehát az énekeknek csupán a szö-
vegét rögzítette írásban. Ez azt jelenti, hogy a dallamok fenn-
mar adáea elsősorban a hívek puszta emlékezetére van bízva. Lé-
lektani igazság, hogy az emlékezet a bevésett képet idővel egyé-
nileg módosítja s ezalól a korál dallamok sincsenek kivéve. Ezeket
az egyéni, de a tömegre könnyen átragadó módosításokat nem ellen-
súlyozza eléggé az sem, ha a kántor igyekszik korálkönyv szerint
orgonálni, mert a hagyományaihoz ragaszkodó gyülekezet rend-
szerint győzni szokott a kántor felett. Az ismert anekdota szerint
talán még a templomot sem leírnéli meg a civakodástól a korál-
könyv és a szájhagyomány különbözősége. (Az egyszeri kántor
lekiabált a kórusról: »Enekeljetek úgy, ahogy én orgonálok!« -
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Erre a gyülekezet vénei közül visszaszólt valaki: »Orgonálj úgy,
ahogy mi énekelünk!« - A lelkész ezzel vetett véget a vitának:
»Ne veszekedjetek, hanem énekeljetek!«) Hiába készült tehát pl.
a Kapi-féle korálkönyv egyetemes jellegünek: a gyülekezetek föld-
rajzi szétszórtsága, az énekeskönyvek hangjegy nélkű li volta, és
még sok más tényező végeredményben meglehetősen tarka sok-
féleségre vezetett. Hasonlattal élve: a korálok dallamai különféle
vidékeken különféle zenei tájszólásokban élnek. Ha dallamok helyett
hittételekről volna szó, akkor úgy kellene fogalmaznom ezt a
megállapítást, hogy vidékenként különféle szektákkal állunk
szemben. Minthogy azonban a dallamok tekintetében nem lehe-
tünk ennyire szigorúak: meg kell engednünk, hogy zenei vonat-
kozásban minden gyülekezet hagyománytisztelő jogához hozzá-
tartozik az, hogy a szórvány-jelleg emlékét igyekezzék fenntartani
a koráldallamok helyi variánsaiban. Amint a közbeszédben ismert
tájszólások értékeseknek tekinthetők néprajzi szempontból : azon-
képpen tulajdoníthatunk . bizonyos egyháztörténeti színezetü érté-
ket a dallamvariánsoknak is.

Lássuk azonban: hová vezetne az, ha ennek a szabadságnak
túlságosan nagy teret engednénk? Oda, hogy az az' evangélikus
hívő, aki otthonától távol kerülve, más vidéken bemegy a temp-
lomba: nem fog tudni együtténekelni hittestvéreivel ; egyházi gyű-
lések alkalmával a különféle vidékekről egybegyültek éneke az
erős egység helyett a harmóniátlan sokféleséget fogja bizonyítani;
a rádió által egyik helyről közvetített evang. istentiszteletet nem
szivesen fogják. meghallgatni más vidék evangélikusai... A korá-.
lok dallamát tehát egységes alakban kötelezővé kell tenni a ma-
gyarországi egyházegyetem egész területén! A helyi hagyományok
tiszteletben tartására elég, ha olyan dallamok helyi változat sze-
rinti éneklését engedné meg az egyház, amelyek más változatban
más vidéken vagy egyáltalán nem, vagy csak igen kis rnértékben
használatosak. A közös daUamkincs törzsét azonban egységesí-
teni kell még akkor is, ha ezzel esetleg néprajzilag, vagy egyház-
történetileg érdekes variánsokat kellene kiszorítani.

Hogy a többféle variáns közül melyiket kellene egyeteme sen
kötelezővé tenni,. vagy esetleg milyen, nálunk eddig talán nem is
használt dallamváltozatot kellene egyik-másik helyett bevezetni:
,ennek a kérdésnek az eldöntése szakemberek alapos munkáját
igényli. Tájékoztatásul ismertetem az én elgondolásom főbb szem-
pontjait. Egységes alak gyanánt valamely ma is énekelt dallam
legrégibb és legjobb alakját kellene megállapítani, hacsak ki nem
szorította azt ,idők folyamán egy újabb változat, amelyik az erede-
tinek a lényeges csorbítása nélkül való (a ném et énekügyi bizott-
ság elve alapján). Az »eredeti dallam« megjelölés tehát ebben a
vonatkozásban nem jelentheti feltétlenül a történetileg legrégibb
dallamát valamelyik szövegnek, hiszen előfordulhat, hogy egy vi-
szonylag későbbi zeneszerző jobb (helyesebben: szebb). dallamot
talál ki. A történeti szempont mellett tehát az esztétikai szem-
pontot is figyelembe kell venni, noha minden esztétika lényegében
szubjektiv, tehát nem dönthető el egyszersmindenkorra, hogy Két
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adott dallamváltozat közül melyik a szebbile. E két szempont mel-
lett figyelembe kell venni még a harmadikat is, amelyik a gyakor-
lat követelményeire utal, midőn megengedi, hogy a legrégibb és
legjobb (legszebb) alak helyett újabb változat is elfogadható, Iel-
téve, hogy ez a változat az eredetinek a lényeges csorbítása nélkül
való. Annak az eldöntése, hogy mely elváltozások tekinthetők már
az eredeti dallam lényeges csorbításának s melyek még nem: szin-
tén tág teret enged az egyéni véleményeknek. A dallamok kiválo-
gatásának van végül egy negyedik szempontja is, amelyet általá-
nosságban néprajzi szempontnak lehetne nevezni. Ez az a szem-
pont, amelynek az alapján pl. a németországi énekügyi bizottság
a korálok eredeti ritmusát csak annyiban vélte megtartandónak,
amennyiben az a ritmus népies. (Megjegyzem, hogy a német dalla-
moknak ezen elv alapján készült gyűjteményéből: a »Melodienbuch
zum Deutschen Evangeliseben Gesangbuch«-ból már csak azért
sem vehető át hazai használatra minden dallam megfontolás nél-
kül, mert amelyik ritmus a németnek népies, az nem .feltétlenül
egyezik a magyar népi ritmusérzékkel.) Hazai vonatkozásban- en-
nek a néprajzi szempontnak van még egy igen figyelemreméltó
oldala. Kodály Zoltán írja a »Néprajz és zenetörténet« c. - tanul-
mányában (»Ethnographia-Népélet« 1933., 1-2. szám): »Hégi dal-
lamfeljegyzéseinket. .. élettel megtölteni, életrekelteni csak olyas-
valaki próbálhatja, aki elegendő hangképzetkincset gyüjtött az élő
hagyomány helyszíni megfigyeléséből.« Ezért feltétlenül szükség
van a koráléneklés népi sajátosságainak a felkutatására is. Ha
ezek a sajátosságok egyeznek a régi feljegyzésekkel, vagyis mint-
egy igazolják azokat: akkor az egységesítés útja egyel1es, csak ki'
kell hagyni belőle a régi feljegyzés és a mai népi éneklés közé éke-
lődött, holtvágányra vezető fejlődést. Ha pedig lényegesebb eltérés
mutatkoznék a régi feljegyzés és a mai népi változat között: akkor
a többi szempontok figyelembevételével kell majd eldönteni az

- egységesítés alapjául szolgáló dallamváltozatot. Jól meg kell azon-
ban fontolni, hogya mai népi változat legfeljebb csak történeti,
vagy esztétikai szempontból eshetik kifogás alá; gyakorlati és nép-
rajzi szempontból azonban értékesnek kell minősíteni. .

Mindezekből látható, hogya tervezett egységes énekeskönyv
elkészítése mekkora körültekintést, mennyi előmunkálatot igényel.
Ha eltekintünk a hazai evang. korálkincs gerincét alkotó német
eredetű s Németországban már egységesített dallamok anyagától:
a nálunk énekelt magyar és szláv eredetű dallamokat először törté-
netileg hiteles feljegyzések alapján össze kellene írni a fennmaradt
hangjegyes nyomtatványokból és kéziratokból. A magyar anyag
ilynemű gyüjtését Schulek Imre kartársunk már el is kezdette.
Azután következhetnék az esztétikai, gyakorlati és néprajzi szem-
pontok párhuzamos alkalmazása alapján a dallamok kötelezővé
teendő egységes alakjának olyan gyüjteményeskiaclása, aminő a
fentebb idézett nérnet »Melodienbuch ... «. Ennek az alapján azután
megállapítandók volnának az egyes dallamok különféle szövegei,
különös tekintettel a teológiai, poétikai és prozódiai szempontokra.
Ha ez is megvolna, akkor következhetnék az énekek rendezése
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énekeskönyvvé. A fentiek alapján a jövő magyar ev. egységes éne-
keskönyvnek egy nagyobb, egyetemesen kötelező, továbbá egy vagy
több kisebb »helyi érdekű« részből kellene állnia, s végül, ami a
-dallamegységesítés szempontjából a legfontosabb: minden ének-
szöveg első verse fölé ki kellene nyomatni a dallam hangjegyeit is.

Minthogy ez a tervbevett egységes énekeskönyv előreláthatólag
.a magyar korálreform megtestesülése lesz, vagyis a jelenlegi ének-
lést gyökeresen át kell majd Iormálnia, mert a kiegyenlített ritmus-
ról vissza fog térni a ritmikus éneklésre: nehány gyakorlati gon-
-dolatot szeretnék még ezzel kapcsolatban felvetni. Máról-holnapra
a ritmikus éneklés nem vezethető be; célszerűnek mutatkozik tehát
a korálreform részleges előkészítése olymódon, hogy kisebb körben:
biblia órán, ifjúsági egyesületben, iskolában, egyházi énekkarban
félretesszük az operákra, vagy indulókra emlékeztető, u. n. »val-
Iásos« énekeket,. és ezek helyett igyekezünk megismertetni ritmikus
korálokat (természetesen csak olyanokat, amelyeknek az egysége-
sítés elrendelésekor várható alakja iránt semmi kétség nincsen).
Több út lehetséges: vagy olyan dallamokkal kezdjük a munkát,
amelyeket a mai hívek egyáltalán nem :ismernek, ahol tehát nem
fenyeget az asszociációs gátlás egy és ugyanazon dallamnak kétféle
változatban való bevésése folytán; vagy pedig az ismert korál-
dallamok ritmikusan egységesített változataiból nehézségi fok
szerinti sorozatot állítunk egybe s ilymódon fokozatosan attérünk
a ritmikus éneklésre. Az sem ros.sz áthidalás, ha olyan dallamokkal
kezdjük a munkát, amelyeket ma is a legtöbb helyen ritmikusan éne-
kelnek(»Krisztus Urunknak áldott születésén ... «, »Minden e földön
csak elmulandó ... «). Mindezek a nehézségek különben is csak addig
problémák, amíg a híveink zömének a zenei műveltsége nem emel-
kedik arra a fokra, hogyahangjegyeket nem csupán az énekeskönyv
díszítésének tekintene, hanem dallamot és ritmust grafikailag rög-
zítő, értelemmel bíró, énekeskönyvben nélkülözhetetlen tényezőnek.

*Hangversenykrónika.
1938. október 9. A szarva si ev. ó-templom 150 éves jubileuma

alkalmával rendezett templomi ünnepély. A zenei részben közre-
működött Peschko Zoltán orgonaművész (Pachelbel, Brahms és
Perényi egy-egy korálelőjátékával, Gárdonyi »Karácsonyi bölcső-
dalc-ával és Widor Tokkátájával), továbbá Jeney Klára opera-
énekesnő Weltler Jenő orgonakiséretével, valamint a Leányegye-
sület dalkara Rohoska Jenő vezetésével.

1938. október 30. Kapi-Králik Jenő orgonahangversenye
Pécsett, az ev. templom új orgonáján. Műsor : Bach d-moll tokkáta
és fuga, három klasszikus (Pachelbel, 2 Bach) és egy modern
(Kapi-Králik) korálelőjáték, Antalffy-Zsiross »Karácsonyi dal«-a,
Daquin »Kakukc-ja (Kapi-Králik átiratában), befejezésül pedig
Reger d-moll tokkátája. A hangversenyen G. Schlezák Auguszta
úrasszony Bach- és Hándel-áriák eléneklésével működött közre

G.
Garab 'József könyvnyornde, Cezléd. 1938.


