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A nagy életmentő.

Máté 8. - 25 .
..Uram. ments meg minket.
mer! elveszünk."

Elérkeztünk a bőjti időszakhoz, a magábaszállás, a bűnbeis-
merés, bűnbánat évszakahoz. Legalább is így tartja a köztudat,
jóllehet a keresztyén embernek naponként bűnvizsgálatot és vezek-
lést kell tartani, mert különben elnyeli a bűnök áradata.

Háborgó, viharos tengerhez hasonlít a mi korunk. Nincs béke,
nincs nyugalom sem a nemzetek, sem a családok, sem az egyesek
életében. S úgy látszik, hogy ez az életvihar egyre fokozódik. Vi-
lági szemmel körültekintő ember sehol, de sehol sem lát olyan
szilárd pontot, olyan szigetet a viharzó tengeren, ahol a vergődő
emberi lélek megpihenhetne, elcsendesedhetne.

A hivő keresztyén azonban megtalálja azt a helyet, ahol elcsen-
desül, megtörik a bősz vihar ereje. Ez a szilárd pont: az Úr Jézus.
A tanítványok hozzáfordultak mikor az elmerülés, az elveszés fe-
nyegette őket és az Úr Jézus miután megfeddette őket kicsinyhitű-
ségükért, megdorgálta a szeleket és a tengert és lőn nagy csen-
desség. Felséges jelenet! Minden megnyugszik: a viharzó tenger
is, meg a halálfélelemtől remegő emberi sziv is.

Ma sem mehetünk máshoz, ma sem találhatunk máshol meg-
nyugvást és életet, mint egyesegyedül az Úr Jézusnál. Egyedül Ő
mentheti át lelkünket az ezer vésztől háborgó élettengeren. Fog-
juk meg idejében. felénk nyújtott kezét, hogy Ő is magához von-
hassa a mienket s azután, így haladva, elérhessünk a biztos rév-
partra, ahol vár reánk az örökélet koronája.

Megváltó Úr Jézusunk! Aki e bőjti időszakban megindul sz előt-
tünk a golgotai úton, hogy kereszteddel életet szerezz: nekünk,
gyújts világosságot szívünkben, hogy meglássuk elveszett voltun-
kat, ha nélküled járunk s adj erős hitet, hogy egyedül. benned lás-
suk megmentőnket s biztos vezetőnket. Ámen. B. Á.
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Evangélikus népiskolai tantervünk
végrehajtása.

Lapunk mult számában felemlítettem a megoldásra váró kérdé-
sek között az evangélikus népiskolai tantervet és utasítást, rnint
amelynek végrehajtása lapunknak egyik fő munka területe lesz. Azt
is jeleztem, hogy külön rovatban foglalkozunk a tanterv végrehaj-
tásával összefüggő nevelésoktatási és módszertani kérdésekkel,
különösen annak evangélikus vonatkozásában, az evangélikus nép-
iskola szellemében. Miután az Utasítás és Tanterv népiskoláink
számára már rendelkezésre áll, rnert az egyházi hatóság azt az
iskoláknak megküldötte, módjukban van azt tanítótestvéreimnek
megismerni s annak lényeges megállapításait figyelemre méltatni.

Az ú. n. állami tanterv szelleme és végrehajtásának módozata
már annyira átment a tanítóság köztudatába, hogy evangélikus tan-
tervünkkel kapcsolatban nem találtuk szükségesnek külön részle-
tes utasítás kibocsátását. Hiszen az általános elvi kérdésekben az
állami tanterv szellemétől nem térhetünk el. Csak ismétlésekbe
bocsátkozhattunk volna s fölösleges kiadásokkal terheltük volna
az érdekelteket, ha az állami tanterv eszméit - talán némileg el-
térő szövegezésben - bocsátottuk volna közre evangélikus tan-
tervünk kísérőjeként.

Az Utasítás ban különösen azt kívántuk rövid összefoglalásként
nyújtani s az érdeklődés középpontjába állítani, ami az állami tan-
terv utasításában nincsen - nem is lehet - benne, ami evangé-
likus nevelésoktatásügyünknek külön, evangélikus szellemű köve-
telménye, ami természetes kívánalma - iskolákat fönntartó -
evangélikus egyházunknak.

Utasításunk ezért rövid és főleg az évangélikus tanterv külön
evangélikus szellemével összefüggő kérdéseknek megvilágítására
szorítkozik. Valamivel részletesebben foglalkozik mégis a vallás-
tani tantervvel. Érthető, hiszen erre nézve itt kell részletes tájé-
koztatást nyújtanunk. Különösen áll ez a módszeres kérdésekre.

A túlságos megkötöttséget a vallástani utasításban kerültük.
A kor szellemével kívánt az utasítás lépést tartani s ezért az újabb
valláspedagógiai irányokat igyekszik követni. Az anyagkiválasz-
tásban is enged bizonyos szabadságot ott, ahol csak egyik-másik
ismeretkör főtételét jelöli meg s alkalmat ad arra, hogy az egyes
iskolák helyi viszonyai szerint hajthassa végre a vallásoktató az
.anyagelrendezést. Természetesen a célt mindíg szem előtt kell
tartania: szerves egész legyen az ismeretkör és áttekintést nyújtó
vallási életszemlélet nyújtására alkalmas. Éppen így teret kíván
nyújtani a vallásoktatásra vonatkozó utasítás a vallásoktató ne-
velőoktatói egyénisége érvényesülésének.
\ Az anyagot osztályonként közli a vallástanítási tanterv. Osz-
tatlan és részben osztott iskoláknál a szokásos osztálycsoportosí-
tásoknak megfelelően két-két osztály anyaga A) és B) évi anyagra
különítendő el. Ugyanúgy kell itt eljárni, mint 'a többi tárgyak



A) és B) évi anyagcsoportosításánál. Ugyancsak így kell ada-
golni az egyházi-ének anyagát is. .

Itt említern. meg a vallástani óráknak az áll. tanterv óraszámánál
nagyobb-heti 3-4-ben megjelölt számát. Már régen eldöntött kér-
dés az, hogy a heti 2 óra nem elégséges a vallásoktatáshoz fűzött
követelmények teljesítéséhez. Más felekezetek is heti 3--4, sőt az
egyházi énekkel heti 5 órát is tervbe s alkalmazásba vettek. Nem
mehetűnk azonban e téren a lehetőség határán túl! Heti 32 óra
sok a gyermekeknek, az osztatlan iskola tanítójáról nem is szólva,
akinek a továbbképző oktatással egyűtt télen 39 heti órája is lenne.
Ezért választottuk azt a megoldást, hogy 50 perces órák, illetőleg
25 perces félóráknak egy-két napon át alkalmazásával végered-
ményben a heti mindennapi iskolai foglalkozás nem terjed 30 órá-
nál több .idöre. Nem is terjedhet, mert állami rendelkezésben le-
szögezett elv az, hogy a tanuló napi elfoglaltsága az iskolában
6 óránál nem lehet több. Ahol heti 5 napi mindennapi iskolai ok-
tatás van, csak így lehetett mindegyik elvnek, egyházi és állami
szempontnak eleget tenni.

Ezekben kívántarn érinteni a vallástani tanterv végrehajtási
utasításával kapcsolatban előttűnk álló néhány kérdést. Ilyen elvi
és gyakorlati kérdésekkel, megoldási módozatokkal kívánunk fog-
lalkozni megindítandó újabb rovatunkban elsősorban.

Valamennyi tárggyal kapcsolatban nagyon hasznosnak látom,
ha a tanterv végrehajtásának sokféle vonatkozásban megnyilvá-
nuló kérdésivel, megvilágításra szoruló szempontjainak tárgyalásá-
val - értekezések, hozzászólások, felvetett gondolatok s gyakor-
lati tanítások alakjában - mennél behatóbban foglalkozunk. Sze-
retettel kérem és hívom e munkára tanítótestvéreinket ! Külön is
felkérem az egJtházmegyei Tanítóegyesűleteket, hogy tegyék leg-
közelebb e kérdéseket egyesűleti munkaterületükőn is megvitatás
tárgyává. Igy tudjuk a nyers elgondolásokat közös munkával meg-
oldásra alkalmassá tenni; így mehet át evangélikus tantervi mun-
kálatunk s a vele elérni kívánt cél: az evangélikus szellem biztosí-
tása az evangélikus tanítói köztudatba s válhatik ezirányú fára-
dozásunk áldássá nevelésoktatásügyűnk munkájában.

Az a célunk, hogy e munka mellett új rovatunk sajátos evangé-
likus mühelyünkből származó tapasztalatok, ötletek, elgondolások
mellett továbbra is szolgálja az általános nevelésoktatási felada-
tokat s más körből is legyen színhelye a feltörő eszméknek, sok jó
szándéknak, tervnek, műhelymunkának ! Rovatunknak ezért ezt a
címetkívánom adni: Mühelyünkből. .

Hasonlóan az eddigi megjegyzések rovat szolgálatához, legyen
az új rovat bármilyen felvetődő módszer-tani, nevelésoktatási, az
iskolai életet érintő kisebb-nagyobb, különösen jellemző kérdések,
a gyermeki lélek mosolya, a tanítói munka zsúfolt, sokszor rögös,
de mégis virágos mezejéről felénk világító színfoltok elhelyezésé-
nek mindíg készséggel szolgáló gyűjtőhelye. Mindaz, ami egye-
sületi életünk és hivatalos ügyeink körén kívül bennünket pályán-
kon foglalkoztat, ami vágy és kívánság, terv és gondolat, termő-
rügybepattan - lásson napvilágot »Műhelyünkből« rovatunkban.
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Mai számunkban már közlünk egy képet a vázolt eszmekörből.
Fiatal, a tanítói élet útját nyitott szemmel járó kollégánk: Szijj
László tollából, aki szintén gondolt rá és ajánlotta e rovat
megnyitását.

A következő számunktói kezdve pedig átadom Műhelyünkből
rovatunkat, egyelőre a tanterv végrehajtása fontos ügyének.

Nagy örömömre szolgál, hogy a tanterv végrehajtásának irányí-
tását .s e munkában a rovat ellátását vállalta buzgó munkatársunk:
Kuszák István soproni gyakorlóiskolai kollégánk, ki evangélikus
tantervünk VII-VIlI. osztályos részének alkotó munkása s öröm-
mel nyújthatom olvasóinknak azt a szilárd meggyőződésből és
tapasztalatból eredő tájékoztatást, hogy Kuszák Istvánban ez a
munkatér hivatott munkásra talált.

Ha kissé későn is - de még jókor - kezdjünk tehát munká-
hoz! Hiszem, hogy együttes erővel valóban áldásos magvetést végez-
hetünk s fáradozásunk nem lesz hiábavaló, hanem Javára szolgál
evangélikus népoktatásügyünknek s dicsőségére magyar nemzeti
nevelésoktatásügyűnknek. Adja Isten, hogy--úgy legyen.

Somogyi Béla.

Márciusi lélek a nevelésben.
Irta: Kuszák István.

El kell ismernünk, hogy a nevelés beláthatatlan területén
nagyon sok értéket nem tudunk kellőképpen kiaknázni. Valahogy
úgy vagyunk a már felismert értékekkel is, mint az az ember, aki
kimeríthetetlen gazdag kincsesbányák között jár s ahelyett, hogy
leszállna azok tárnáiba, megelégszik a szétszórtan heverő csillogó
kavicsdarabokkal s csupán azokat gyűjti tarsolyába. Gondoljunk
csak arra, milyen elenyészően csekély az az érték, amelyet az isteni
kegyelem legnagyobb csodájának, karácsonynak felmérhetetlen
áldásaiból a magunk és neveltjcink életében realizálni tudunk.
Pedig mennyivel más, szebb és boldogabb volna az életünk, ha a
karácsony örömét meg tudnánk hosszabbitani s ha a földreszállott
ezeretet kötelezéseit át tudnánk menteni a mindennapi élet hétköz-
napjaira is! Ugyanígy vagyunk március 15.-ének, ennek a tündöklő
magyar csodának felbecsülhetetlen értékeivel is. Ó, ha esztendőn-
ként nem csupán egyszer érintene meg bennünket a: márciusi lélek
~uvallata, hanem állandóan körűlöttűnk szálldosna s mi annak ere-
jével szíthatnánk napról-napra a ránkbízottak lelkének apró szövét-
nekeit, mennyivel büszkébb, szilárdabb öntudattal tekinthetnénk a
magyar jövendő felé! ;

Márciusi lélekről szólok, mert vallom én is, hogy március 15.-ét
nem az agitáció és jelszavak hozták létre, hanem egyesegyedűl a
lélek. Az a lélek, melynek fundamentoma az eleven lelkiismeret,
tartó oszlopai pedig az igazság és szer-etet voltak. Ezekből táplál-
kozott a kötelességtudat, reménység, kitartás és áldozatkészség,
melyekből aztán megszületett a magyar szabadság. Nekünk, akik



nem csupán a nemzet napszámosai vagyunk, hanem a nemzet 'fejlő-
dését szolgálni hivattattunk'el, meg ken értenünk ennek a léleknek
hozzánkintézett üzenetét, hogy anrrak a kötelezéseit állandó út-
jelzőkké tehessük munkamezőnk területén.

Neveljük a ránkbízottakat a lelkiismeret embereivé ! - szól a
márciusi lélek első üzenete. Különös követelés. Önkéntelenül is
Rousseau önfeledt felkiáÜására kell gondolnunk. »Lelkiismeret l
Lelkiismeret! Isteni ösztön,' halhatatlan és . mennyei hang, biztos
vezetője egy tudatlan és korlátolt, de értelmes és szabad lénynek,
csalhatatlan bírája a jónak és rossznak, mely az embert az Istenhez
hasonlóvá teszed l« Mit tehetnénk mi ennek növelése érdekében?
Valójában igen keveset és mégis végtelenü! sokat. Mindenekelőtt
.azt, hogy igyekezünk kitörülhetetlenül beleégetni neveltjeink lel-
kébe, hogy a lelkiismeretben valóban az Isten szava szólal meg s
nincs annak más bírája, más tanácsadója, egyedül az örökkévaló
.szentIsten; éppen ezért jaj annak, aki elnémítja azt. Neveljük gyer-
mekeinket ősszinteségre, hogy ne legyen soha elintézetlen bűn-
tudatuk, mert a be nem vallott bűnök teszik idővel érzéketlenné,
alvóvá s később holttá a lelkiismeretet.

A márciusi lélek második üzenete így hangzik: Ismerjétek és
ismertessétek meg az Igazságot! Az igazság megismerése szabaddá
tesz - mondotta Jézus egyszer jeruzsálemi hallgatóinak. Az erről
szóló történetben azt olvassuk; hogy a hallgatók megbotránkoztak
-Iézus szavain. Ők ugyanis nem értették, hogy.xlézus milyen igazság-
ról és micsoda szabadságról szól. Mi azonban már tudjuk,. hogy
az Igében kij elentett isteni igazsághoz kell szabnunk minden taní-
tásunkat s azzal kell megdöntenünk minden áligazságot. Követeli
tőlünk a márciusi -Iélek azt is, hogy tanítsuk meg növendékeinket
az igazi hazaszeretetre ! Értessük meg velük, hogy a hazaszeret,et
nemcsupán érzés, nemcsak szólam, hanem tett is. Az szereti .hazá-
ját, aki lankadatlanul munkálkodik azon, hogy hazája, népe meg-
becsült legyen az egész világon. Kossuth mondotta, hogy »a haza-
szeretet nem henye érzelgés, hanem a haza javára törekvő önzet-
len, becsületes munkásságnak a kútfeje«. Széchenyi pedig a haza-
szeretetnekönmagára alkalmazott igazi tartalmáról így nyilatkozik:
»Dolgozornszorgalmasan, dolgozom önérzettel. Lenyesik szárnyai-
mat, lábaimon járok; levágják lábaimat, kezeimén fogok járni, ki-
szakítják kezeimet, 'hason fogok menni, csak használhassak«.

De nemcsak az említettek, hanem a lelkiismeret bajnoka,
Lutheris példaképül szolgál az igazi hazaszeretet gyakorlásában.
Ő nem sokat beszél hazájáról, nemzetéről, mégis sok gazdagságot
nyujtott neki. Arra törekedett, hogy nemzete önálló, független
legyen,ne álljon idegen érdekek szolgálatában, hanem szabadítsa
Iel önmagát a ránehezedő pápai hatalom alól. Nemzete ügye iránt
lelkébenélő felelősségtudat adja ajkára a következő szavakat:
1IAzinség és nyomor, mely az egész keresztyén világot, különö sen
pediga német népet nyomja és .már nemcsak engem, hanem máso-
kat is arra késztet, hogy minduntalan megszólaljon és segítség után
kiáltson,az sarkall engem is most, hogy Iűhöz-fához k.iáltó szóval
forduljak,hátha lsten lelket adna valakibe, hogy mentő kezet

93



94

nyújtson e nyomorult nemzetnek !« (A német nemzet keresztyén.
nemességéhez.) Az igazi szeretetnek a korinthusi levélben megírt
apotheozisa mellett tárjuk növendékeink elé és fordítsuk le az s
nyelvükre, minden adandó alkalommal ezeket a szavakat is. Győz-
zük meg őket arról, hogy nincsen olyan kicsiny ember, áki nem-
zetéért áldozni, dolgozni ne tudna s nincsen olyan nagy ember, akit
nagysága ezen kötelesség alól feloldana. Éreztessük meg velük.
hogy nekik is kötelességeik vannak nemzetükkel s magyar test--
véreikkel szemben. Tudják meg, hogy a kicsiny karéj kenyerükből
is egy falat nem az övék s tálukban egy merítőkanállevessel is
tartoznak valakinek, egy ma,.gyar testvérüknek, és Isten a lelki--
isnieretükre, a szívükre bízza annak kiosztását.

Az elmondottak mellett a márciusi lélek figyelmeztet végül
arra, hogy mi mindnyájan megkötözött rabok vagyunk. Mind-
annyiunknak van egy rettenetes rabtartónk, csak nem akarunk
tudomást venni róla, mert az olyan ügyesen tudja eltakarni, vagy
bearanyozni láncainkat, hogy nem is vesszük észre a ránkrakott
bilincseket. Ezt világossá kell tennünk növendékeink előtt is} és
ugyanakkor, mikor ezt tesszük, szilárd meggyőződéssé kell ér-
lelni lelkükben, hogy nem lehetnek addig a valódi szabadság,
részesei, míg a bün láncait le nem tépik Isten szent Lelkének ere-
jével. De törekednünk kell, hogy kellőképpen felvértezzük őket
arra is, hogy mások önző érdekeinek szolgái ne legyenek. Győzzük
meg őket arról, hogy senkinek sincs joga a nemzeten uralkodni,
csak a szellemi és jellembeli kiválóságnak. Tanítsuk meg őket
küzdeni azért, hogy ahol magyar él, ott a magyar szellem legkivá--
lóbb szellemei legyenek irányítók.

A márciusi léleknek itt tolmácsolt néhány üzenetéböl folyó
kötelességeink teljesítéséhez adjon a jó Isten mindnyájunknak.
eleven lelkiismeretet, igazi szeretet s tegyen bennünket szabaddá
az Igazság megismerése által!

Az osztatlan falusi iskola és tanítója.

.r"

Irta: Buti Sándor tanító. Vásárosfalu.

_ Öreg falusi iskolában tanítgatom a 'jövendő magyar élet
reménységeit. Felbuzdult, lelkes evangélikus ősök 65 évvel ezelőtt,
építették, maguk égetve tégláját, messze erdőkből hordva meg
épületfáját. Sok kedves vágyat, életet szépítő reménységet épí-
tettek bele egyetlen tanterrnébe, amely gyűlés-, imaterem. műked-
velő előadások és minden alkalmi összejövetel helye. Alacsony"
kissé nedveske tantermébe nem vezet lépcső, a felnőttek számára
is készült padjaiban nem várja a kis magyarokat kényelem. Az.
építtetőknek szép volt, kényelmes volt, jó és tágas volt. Mind-
ebből a mára csak a tágasság maradt. Néha el-eltűnődöm, hogy
az én falum iskoláján kívül bizonyára van még jó egynéhány
iskola, amely éppen úgy mindennemű .és rangú összejövetel szin-



.helye, mint az enyém, időtől gyengült vállaik épp úgy korszerűt-
lennek mutatják, mint az enyémet s a mai kor egészségügyi köve-
telményei szerint való megépítés eik reménye szintúgy elrejtetett
.a jövendő ködös bizónytalaságai közé, mint az enyémé.

Ezek a cseppet sem alkotmányos gondolatok rendes en olyan-
kor rajzanak ki belőlem, midőn egy-egy egészséges, világos, szóval
.modern iskolával rendelkező falu vagy gyülekezet ú. n. kultúr-
házat kap rendesen állami segítséggel.

Nem az egyéni panasz, irigység szava ez bennem, hanem. azé
.az elhagyatott közösségé, amely éppen gyengesége, kevés lélek-
száma miatt nem kap támogatást, segítséget, holott éppen úgy
rászorul a segítségre, mint a szerencsésebbek.

Egyéni panasz szó az ilyen iskolák melletti ikertestvére : a
tanítólakásra tekintve fakad a tanító szívéből, Tudok jó párról,
.amelyikhez a Penelope vásznához hasonlóan az egyik évben hozzá-
toldanak egy falat, a másik évben elbontják, kivesznek egy ablakot,
hogy egy másik helyre behelyezzék, igy az a dicsőség éri a falusi
tanítólakások ezen kiválasztottjait, hogy állandó javítás alatt álla-
nak, mint a leghíresebb templomremekek. Bizony ezek éppen olyan
egészségtelenek a tanítóra és családjára, mint a sötét, nedves, ala-
csony iskolák a falu gyermekeire. Evangélikus egyházunk sz órvány-
jellege miatt sok ilyen tanítólakkal, iskolával rendelkezik, mert a
tanulók csekély létszáma miatt építési államsegélyt nem kapott,
saját erejéből pedig felépíteni nem tudta a fenntartó gyűlekezet.

Kötelességemnek érzem megemlíteni, hogy sok-sok idejétrnulta ..
egészségtelen tanítólakás és iskola tűnt el az utóbbi 20 esztendőben
.s épült helyette egészséges, minden tekintetben megfelelő, de a
Kevés létszámmal birók nagy része megmaradt, pedig éppen a
kislétszámú gyülekezetek képtelenek a nagy költséggel járó épít-
kezés keresztülvitelére. j

Főcélom azonban nem az osztatlan iskolának, mint épületnek
hanem mint munkatérnek, a benne folyó munkának a vizsgálata.
Felteszem a kérdést: fejlődött-e az osztatlan iskola, munkásának,
a falu tanítójának sorsa, munkája mennyiben változott és végül
lehetne-e eredményesebbé tenni az osztatlan iskola munkáját.

Néha-néha -elgondolkozva szedem elő a 40-50 év előtti rend-
tartási naplókat. Van 60 éves is, ami gyülekezeti jegyzőkönyv,
felvételi- és mulasztási napló is egyúttal. Mai szempontból felette
hiányosak, az tény. A beírt anyag 25-28 hetes tanévről tanúskodik.
Az előmenetelek bejegyzését hiába keresem.

A tantárgyak között ott volt ugyan a rajz, kézimunka, torna, az
egészségtan, »gazdászat«, de mindezek helyén a naplóban fehéren
maradt a tanított anyag bejegyzésére szolgáló rovat. A rövid
tanévben, a napi 41/2-5 órás tanítási idő mellett nem is lehetett
a fenti tantárgyakat tanítani. (Ma bejegyezzük a kézimunkát és a
rajzot is, de legtöbbször módszeres tanítás helyett csendes és házi
foglalkozások kapcsán készül a rajz is, a kézimunka is.) De a
vallástan, a magyar történet, földrajz, magyar nyelv szívügye volt
elődeinknek. Jó magyarokat és jó keresztyéneket neveltek a falu
népéből. A világháború magyar katonái a hiányos haladási stb.
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naplók tanítóinak útravalójaképpen kötelességérzést, lángoló haza-
szeretetet, fegyelmezettséget, istenfélelmet kaptak az öreg padok-
ban. Becsülettel állták meg helyüket harcban és békében s kegye-
letes öreg szívük hálával emlékszik meg tanítójukról eképpen ;
» ... De jó tanító volt, de keményen fogott bennünket, az Isten ftlcUa,.
nyugtassa haló .porában is ... « A régi falu tanítójának is voltak
iskolánkívüli kötelességei és állarnsegély hiányában rákényszercdett
a gazdálkodásra is.

Azután jöttek a világháború utáni változások. A nép' mlivelt-
ségének emelésére megindult - ha lassan is - a munka .. Új nép-o
iskolák, a szervezés után meginduló iskolánkívüli népművelés,a
tanítói továbbképző tanfolyamok, a tanítóképzés emelése, vándor-
tanítói intézmény, új tanterv, új tankönyvek, vezérkönyvek stb,
szolgálták a célt: a magyar nemzeti műveltség megújhodását.

Ebbe a munkába belekapcsolódott a falu tanítója is. Érezte
a változott idők parancsszavát s vállalta a reárakott terheket. A
régi, heti 24-26 órai elemi iskolai tanítás feldagadt a legújabb
egyházi tanterv szerint 32 órára. (A heti oktatás ideje azonban
mégis csak 30 óra! Lásd mai számunk erre vonatkozó cikkét.
Szerk.) Ez heti 6, évi 210 órai munkatöbblet az osztatlan iskola
tanítójánál. Télen 7, nyáron 4 órát a továbbképzőben tanít. Ez tehát
39 órára emeli heti tanítási óráinak számát. Felmegy azonban az
iskolában töltött idő 42-44 órára is, hiszen reggel 8 órára már
elvégzi az előírt áhítatot s néha már 1 órakor tanításba kezd, hogy
pótolja a délelőtti nevelésre, fegyelmezésre, esetleg _neIn a tantervi.
anyag tanítására, hanem alkalmi beszélgetésre, meghitt megnyilvá-
nulásokra fordított időt.

Lassankint ez az iskolai munka, amely egymaga is ép testet,
fáradhatatlan lelket kíván, annyira feltöltődik más - a falu tanító-
jára rakott kötelezettségekkel, hogy maga a tanító is csodálkozik,
miként is birja. (Vagy talán más úgysem csodálkozik?) Egyházi
teendői: a hétköznapi reggeli, esti, vasárnapi kántori szolgálat, a
gyülekezeti jegyzőség sok munkát adó feladata, az ádventi, böjti
stb. vallásos ünnepélyek előkészítése, ifjúsági egyesületek vezetése
mellett, nagyszámú társadalmi kötelezettség, mint a gazdaköri,
szövetkezeti, levente-, tűzoltóparancsnoki munka is terheli, sok
apró-cseprő alkalmi munka, pl. összeírások, választások stb. gond-
ján kívül. Sok helyen, pl. Sopron megyében is, az iskolánkívüli
népművelés megszervezését, tanfolyam tartását kötelezővé teszik
számára, ami téli estéin a pihenés és családja körébeni felüdülés
lehetőségeit veszi el. Igy lesz a falu tanítójából ezer kötelesség
terhét cipelő napszámos. Nehéz, gondszerző munkájáért azonban ..
mint a reggel, este, hétköznap, ünnepen szólító kántorságért még-
csak napszám sem jár, sok-sok közügyet szolgáló munkája után
még egy kurta köszönöm-re sem méltatják sokszor az illetékes
ajakak. Nem művész, hanem csodás bűvész legyen az, aki a ma
megkívánt munka hajszás igáját 40 évig el tudja hordozni, testi
vagy lelki megroppanások nélkül.

Az osztatlan iskolai tanító sokrétű munkájáért csekély anyagi
elismerést nyerhetne, ha méltányolnák gyermeknevelési gondjait.



s midőn sok leöltséggel városon taníttatja gyermekét, taníttatási -
segélyben részesítenék.

Szükséges lenne az is, hogy a falun adódó sokféle munkára
már a tanítóképzők (liceumok, akadémiák) előkészítenék a falu
leendő tanítóját. Mert más a falu és más a város.

Sokszor lekicsinylik a falu ismeretvilágát, müveltségét. Pedig
a falu népe alacsony müveltségi színtjének, írni-olvasni nem tudá-
sának a gazdasági, foglalkozásbeli különbségek mellett más okai
~s vannak. A falusi nem bővítheti oly könnyen ismereteit, mint a
városi ember. Mozi, színház nincs. Idejét is jobban elfoglalja a
munka. Ami ismeretet magáénak mondhat a falusi ember, azt szinte
mind a tanítójá tól nyeri. Meg is kívánja a tanítójá tói a gazdasági,
társadalmi vezetést, az ügyes-bajos dolgaiban való irányítást, 'egy~
szóval mindenben az élen menetelést. Más a gondolatvilága, a
beszédanyaga, az érdeklődési köre .a falu népének, mint a városi
embereknek. Sokszor hónapok, máskor évek kellenek, míg az erre
elő nem készített, de falura került i~jú - ha a város fia volt külö-
nösen nehezen - mindebbe beletanul.

Egyházunknak is fel kell figyelnie 'az osztatlan falusi iskola
tanítójának ezen nehézaégeire. A Dunántúlon levő kb. 231 evan-
gélikus iskola közül 2/3-'rész, 156 iskola osztatlan, ami egyházunk
szórványjellegéből adódik. Kéttanítós iskolánk 58 és ennél több-
tanítós csak 17 van egész egyházkerületünkben. (Az egészen osz-
tott, tehát 5 és ennél több tanerős iskoláink száma mindössze öt.
Ebből a soproni és a győri 22, illetve 13 tan erős. Az adatok 1933
éviek, de azóta kevés az eltolódás.)

Az osztatlan iskola tanítóját nemcsak a kántori fizetésnek a
tanítói fizetésbe való hozzászámításával éri nagy sérelem, hanem
a továbbképző iskolában végzett terhes munkáját is szinte ingyen
végzi. Tanéven keresztül végzett továbbképző iskolai munkájáért
a legtöbb helyen 30-60 pengő a fizetése. Októbertől-májusig vég-
zett mintegy 150-160 órás tanításának órabére így 20-40 fillér
között mozog. Nem tudom melyik iparág segédjei fogadnák ezt el
legkevesebb fizetésnek. .

Sokirányú terhes munka .. kevés megértés az ugyancsak tartóz-
kodó, ritkán panaszkodó osztatlan iskolai tanítóval szemben ez
az eddig elmondottak lényege.

Legterhesebb és legkevésbbé méltányolt az osztatlan iskolai
tanító munkája az elemi iskolában. \

Talán szép sikereket ért el a falu tanítója a vezetésére bízott
társadalmi, népjóléti. szövetkezeti, egyházi munkájában, sőt nép-
iskolai működését is kísérheti az illetékes egyházi és világi tan-
ügyi felettesek elismerése, amelyet lelkiismeretes, önmagát égető
munkája meg is érdemel, de rajta kívül álló okokból, önmagát
is megnyugtató, tartós eredményt a mai osztatlan iskolában lehe-
tetlen elérnie. A népiskolai tanterv részletes Utasítása által meg-
jelölt tanítási célt: » ... a hazának vallásos, erkölcsös és öntuda-
tosan hazafias polgárokat nevelni, kik az általános müveltség alap-
elemeit bírják és képesek arra, hogp ismereteiket agpakorlati
életben értékesítsék ... « osztatlan iskolában elérni nem lehet.
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végeredményben az osztott iskola IV. osztályában heti 2, az osztat-
lan iskola IV. osztályában heti 1 órában tanítottak annak a gim-
náziumi tanulónak s így végeredményben csak bővítésnek tekint-
hetjük. Az osztatlan iskola V-VI. osztályú tanulója azonban új
anyagként tanulja heti 1 órában a B. évben' Magyarország gazdasági
földrajza mellett, az öt földrész, a fizikai, csillagászati földrajz
tananyagát. Elhiszi-e valaki, hogy csak részben is állandó ismeret-
anyaga marad ez, az agyontömött falusi tanulónak. ,

A gimnázium I. osztályában heti 4 órát fordítanak az egész és
tizedesszámok, a lapok: kör, három-, négyszögek, sokszögek és
ezek kerülete és területének megismertetésére. Ezzel szemben az
osztott iskola, V- VI. osztályában heti 4, az osztatlan iskola V-Vr.
osztályában heti t órában »megtanulja« a tanuló a tizedestörteket,
a százalékszámítás. kamatszámítás gyakorlati eseteit, a három-
szöget, a régi és új területmértékeket stb.

Gondolkodjanak csak el a tanítás szakemberei azon, hogy míg
a város osztott iskoláiban heti 4 óra áll rendelkezésre a természeti
és gazdasági ismeretek tanítására, addig a falu osztatlan iskolájá-
ban ez az igazán falusi tantárgy 1 órában ad természetrajzi, gazda-
ságtani, háztartástani, természettani, vegytani és egészségtani, tehát
6 tárgykörbeli útravalót a kis falusi tanulónak, hogy az így szerzett
ismeretet »a gyakorlati életben értékesítse«.

Hogy a sokat markol, keveset szorít aranyigazsága valóság,
azt igazolja a gimnázium, hiszen az elemi iskola IV., V. osztályában
már tanítottakat teljesen előlről veszi s csak az elemi iskola alsó
három osztályában tanítottakra építi az I. osztály tantervét.

Az álla'mi tanterv előnyeit is sorolja fel az osztatlan' i~kolá-
!nak. Én előnyeit csak az osztott iskolának ismerem. Az igazság
az, 'hogy az osztatlan iskola óriási hátrányait csökkentheti a
tanító tudása, szorgalma. Azt elismerhetjük, hogy pl. a csendes
foglalkozással fokozhatjuk az eredményt, de ne felejtsük: azok
kiosztásáravFelülvízsgálására naponta idő kell. A leggyengébb
tanulók pedig »puskázással« intézik el a csendes foglalkozást és a
legalaposabban előkészített csendes foglalkozás sem hasonlítható
a közvetlen foglalkozás értékéhez. A tanítási anyagot tényleg hall-
ják éveken át a kisebb tanulók, de nagyon sok hamis és téves
ismeret rögződik meg bennük a hallott, de meg nem értett tanítások
'során. Ha pedig a kisebb tanulók tanítása leköti a nagyobbakat,
akkor nem végzik el a kiosztott csendes foglalkozást. (Sokszor
hallgatják az V-VI. osztályosok az I. o. fonomimikai tanítását,
mcseóráját stb. élvezettel, már pedig ezek kapcsán új ismeretet
alighaszerezhetnek.)

Nemcsak tananyagilag túlterhelt az osztatlan iskola, hanem
egyébként is hamupipőkéje az elemi iskolai oktatásnak. Nincse-
nek kimondottan falusi osztatlan iskolák számára írt világos.
rövid tan- és olvasókönyveink. A vezérkönyvek osztott iskolák
'számára készültek s ha az osztatlan iskola tananyagát meg is
jelölik, az olyan bőséges, hogy a rendelkezésre álló idő alatt mód-
szeresen feldolgozni nem lehet. Az állami tantervben az osztatlan
iskolák számára előírt, kiválogatott anyag sok esetben összevont
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cím alatt ugyanaz, mint az osztott iskoláé s bizony csak jelenték-
téktelenül kevesebb. Csak egy példát hozok fel igazolásul, de
akit érdekel, az hasonlítsa össze tételről-tételre az osztott és osztat-
lan iskola anyagát és elf-ogadja megállapításomat. Az I. o. beszéd-
és értelemgyakorlati anyag az osztott iskolában: A szülői ház
(lakószoba, konyha, kamra, pince, padlás; fa, tégla, cserép; agyag,
mész) felszerelése és bútorai (kályha, asztal, szék, ágy, láda, szek-
rény, pad, tükör, kép, óra) stb. Az osztatlan iskolában: A szülői

. ház részei. A ház felépítése. A bútorok. A lényeg ugyanaz. Ha
nekem a ház részeit tanítanom kell, a szoba, konyha, kamra, pince,
padlásról beszélek s ha a bútorokat ismertetem szintén az osztott
iskola anyagában megjelölteket tanítom. Tudom, hogy rövidebben
taníthatom, de ez nem változtat a tárgykörök számán.

Sok-sok panasza lehetne a falusi osztatlan iskolának. S ha
felvetődik a teendők kérdése, az nem lehet más: addig, míg a
lehető .leggyorsabban át nem alakul az elemi iskola nyolc osztá-
lyúvá (ami immár halaszthatatlan, csak az a kérdés, meddig hall-
gatnak róla) át kell vizsgálni és megrövidíteni az osztatlan iskola
tantervét. Akkor a sokat rosszul, átalakul keveset jól elvvé. Ha a
nép szövetségi hivatalnoknak és az amerikai egyetemi hallgatónak
össze lehet tévesztenie Budapestet Bukaresttel, kár nekünk keresz-
tül utaztatnunk évi 35 órai tanítási idő alatt a falusi gyermeket
az egész földön. Örömmel olvastarn Egyházi Utasítás és Tan-
tervünket, mert abban a VII. és VIlI. osztály "anyaga lényegileg
egyezik az V. és VI. osztályban tanítottak anyagával. Ezt fogad-
hatjuk el helyes útnak úgy, hogy viszont az V-VI. osztály anya-
gát mérsékeljük és az eddig tanított anyagot 8 évre' osztjuk el.
A nyolc osztályú népiskolák felállítását .pedig elsősorban a falun
megkezdeni és az 'osztatlan iskolákat kell sürgősen megosztani
legalább is két-, négy-négy osztályú iskolává.

Igy kívánja ezt az egyéni, de különös en a nemzeti érdek.
Sok munkát, sok áldozatot kíván, de új épületet a régi helyén

csak az idejétmúlta épület teljes lebontásával lehet késziteni.

Ez az en népem.
Irta : Bakó József.

A tájat gazdag béke szoptat ja. Reggel van. Kicsi mozdulások
látszanak még itt-ott, mint a jóllakott gyerek testén, ha ernyedten
lehull az anyamellről. Az égen kétféle mosoly hancúrozik, a szülői
mosoly és a szerelmesé. Olyan erőtadó, gazdagító látás símogatni
ezt a pillanatnyi összhangot. Szinte érezni, hogya lelkünkben új
csírák tapogatóznak. Új csírák, amelyeket csal az ismeretlen élet
és jönnek gyermeteg derüléssei és mohó ártatlansággal.

Kocsi gördül két pipázó ló után. Két subás szob or a lovak
mögött. lE:gyiken kucsma, másikon kendő. Két meztelen kéz dacol
az idővel és irányítja a futamot. Megtorpannak. A gazda leugrik



és belép az iskola kapuján. Léptei átremegnek az egész épületen.
Kertes gazda azért jött, hogy segítséget hozzon. Megy a városba,
Iiátha van valami kívánságom betegágyamból ...

- Aztá~l hol tal álom ezt az urat? - kérdi aggódó hangsullyal.
Megmagyarázom. Tudom, hogy végrendeletemet se hajtják

pontosabban végre. A suba elkocog az ablakom előtt, aztán csend.
Csak a falakon át búg a tanterem. Lázas fülemet oda szorítom -néha
és érzem, hogy gyógyulok. Hallom, hogy egy hang fedd, ostoroz és
:bűntet. Aztán egyöntetű tompa moraj, mint mikor a gép zakatol.
Tudom, érzem, megyünk előre! Ök a kijelölt úton, én, az egész-
ség felé. Őket boldogítja az a tudat, hogy megbíznak bennük, en-
gem, hogy megbízhatok valakiben. Ök a gépnek egyik szárnyát al-
kotják, én a másikat és folyton emelkedünk a bizalmas levegőben.

Örülök gyermekeimnek. Paripázik a kis agyakban az élet.
Az agyak pedig izmokatmozgatnak. Nem lenne lelketlenség le-
tiltani őket, azért, hogy én beteg vagyok? Ezek gyógyítanak, .ezek
az en orvosaim. Eljöttek messziről, sáron, veszélyen áto V álasz-
tottak maguk közül megbízottat. Olyan finoman lépett be hozzám,
hogy beleremegett a szívem. Hol tanítják ezt a könnyűnek tetsző,
utánozhatatlan bájt, szűzi tartózkodást és kivédhetetlen bátorsá-
got? Valahol az ösztön és "a szeretet buggyantotta ki évezredes
szikláiból. És idáig folydogált százféle rétegen, kanyaron, hogy fel-
üdítsen engemet. "

Hallgatom, feltalálókrólolvasnak. Mennyi törött élet, mennyi
elbukás á prédikáló betűk között. Ök a mondatokat nézik, ezeket
cadaloló ittas legényeket és karjukori a táncoló neveket. A siker
hangos, kur-jantá.sára talán felriad kicsi szivükben e.gy elkábult,
ellelejtett kép, melyet .rá kellene vésni egy pásztor-botra, beleszőni
.egykendőbe, hogy éljen, ébressszen és lelkesítsen. Látom, ahogy
sötét szemük beleréved az olvasás zajába és keres, kutat ... Enge-
met szeretne megkérdezni, leszállni rám, mint az űzött madár ...
rnert a Zsuzska lelke mégis csak gyenge és megroppan a nehéz
kérdések alatt. Én pedig fekszem és játszik velem a láz ...

" r
Már a város félé forognak a fényes kocsikerekek és szikrázik

a patkó. A szikra belecsillan a télbe, a szem is bekapja, de ott se
sokáig él. Csak a dübörgés állandó és nehéz ködként kerül apusz-
taságra. Avarjak, mint ieleven hangjegyek szállanak. Minél köze-
lebb van a kocsi, annál magasabbra. Néha lebben az ostor, mint a
karmesteri pálca és gyorsul az ütem. Az út felsikít néha, mint egy
óriási hegedűvonó. A nyárfákról, mintha gyantapor lenne, hull-
dogál a hó ...

A város már mutatja ujját, a legmagasabb gyárkéményt: las-
sudjatok csak! Erre az izmokban lecsavarják a gázt" és kisebb fa-
lásban eszik az utat. A szélső házak egyre nőnek. Az ablakok le-
fényképezik a párolgó !paripákat. A kocsin ülő asszony tíz helyen
is látja magát, mikor félrepislant. (Mert jó ám néha megfürdetni
magunkat mások szemében!)" A füstölgő lovak olyanok, mintha
diadalmenetben lépkednének. Néha kürtöt is fújnak, de hátra felé.
A gazda elmosolyodik. Tudja, kinek szól: a zab őfelségének. Az
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asszony kicsit szégyeli. Kár volt elrontani azt a gyönyörü be-
vonulást.

Valaki előttük kocog sovány gebéken. Az asszony meglöki a.
párját. Mintha tán szükség lett volna rá! Az ember is érezte már,
hogy nem méltó az eddigi úthoz. Egy halk csettintés és a lovak
úgy gondolkoztak, mint a gazda: másodikak nem lehetnek. Egyet-
szöknek és már-is az élen lobog a páráló menet. Mögöttük mint
egy kérdőjel maradt a kocsinyom. Feleletre. várt, hogy Kertes
Mihály miért nem lehet második? Mindíg többször kellett a süveg
mellé bökni. Köszöntötték a koránjövőket .

.- Jókor a bakra ültettek Mihály - csípett valaki feléjük.
. - Még nincs nyitva az adóhivatal, hé - rángatta lefelé a

hetyke .tar tást a szomszéd, mikor befordultak a házuk felé.
- Ezt mégse lehet hagyni.
- Bábájért iparkodtunk ...
- Csak nem, te ...
A kaput közben kitárta a lakó és beröppentek. A gazda mo--

solygott, az asszony úgy érezte, igazán hazaérkeztek. Legyőztek.
mindenkit. Kertes gazda nagy tisztességgel kopogott a hivatal aj-
taján. Ritkán kerül kézbe a süveg, de most ott lapul, ahogy je-
lenti mijáratban van. A szemüveges úr ülve hallgatja a jelentést:
a tanító beteg és nyolcvan gyerek pásztor nélkül áll

- Kérem, most jöttem meg... 3 km-t ma már kocsiztam ...
Rengeteg dolgom van ...

Egy negyedórai panasz után Kertes .gazda az utcán volt. Lé-·
pegetett és keserűen mosolygott. Többet látott, mint kellett volna.
Eddig csak hallott, most látott is. Magába nézte felejthetetlenül
azt az önimádó-arcot. Ezelőtt is látta már a városban feszengeni
kidüllesztett mellel. De most szavain és tettein keresztül is-
merte meg.

- Mikor belépett hozzám Kertes Mihály, 'csapott egyet a ke-
zével. Sejtettem, hogy valami nincs rendjén. Vártam. Kár siettetni a
vajudó lelket.

- Hát, tanító úr, levizsgázott a fölöttese ... - nyögte ki a
terhét.

Megrettentem. Talán csak nem koccantak össze. Szép követ-
ség lenne ...

- El nem hittem volna... Levizsgázott ...
Fölkelt és járkált egyet a szobámban. Ingatta a fejét. Szép

volt. Ahogy a vihar dacol a tölggyel, úgy ingott a barna fő. A lábát
szétvetette, a becsület szobrát ilyennek képzelem.

- Meg se kérdezték, hogy van? És hogy mit csinál 80 tanyai
gyerek. .. A szemében kimondhatatlan fájdalom borongott, búj-
dosott és cikázott,.. Aztán elfordította tekintetét.

- Nem vígasztaltam, hogy ez a mi sorsunk. Minek. T'iporta
eléggé a fájdalom. A félretaszítottak felsajgó szomorúsága. Leült.
A panaszát füstbe akarta belegyónni, de visszatette a dohányát.
Nem lehet. Betegnél van. (Mennyi finomság, féltő rezzenés egy
mozdulatban ... )

- Egy negyedóráig sorolta nehéz helyzetét ... , és egyetlen sző
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-se jutott a tanyaiakra - ömlött ki a második keserűség. Mi lesz
'velünk, tanító Úr? ...

- Nem, - feleltern. Csak befelé sírtam és könnyeimen ke-
resztűl néztem azt a megsértett szomorú magyart, akitől elfelej-
tették megkérdezni a gyermekét.

Mikor elköszönt, úgy szorítottam kérges tenyerét, mint akik
.az Isten előtt állnak és eszküsznek valamire, amit .a szó ki nem
:mondhat, betű be nem fogadhat.

Valláserkölcsi nevelés
a népiskola VII. és VIlI. osztályában.

Irta: Hugyecz György evangélikus tanító, Békésosabe.

A hitnek függvénye az erkölcs. A kettőt egymástól elválasz-
tani nem lehet. Akinek igaz hite van, annak erkölcse is van. Aki-
nek pedig nincsen erkölcse, annak hite sincs. S ha ő mégis azt
mutatja, akkor az szemfényvesztée. Keresztyén egyházunk nagy
erkölcsi törvénye: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!« Ki
az én felebarátom? Mindenki, aki ezt vallja, eszerint cselekszik,
jószándékkal van irántam, önhibáján kívül nem juthatott el a tör-
vény megismeréséhez, vagy segítségemre szorul. Aki nem vallja
a nagy erkölcsi törvényt pedig tudatában van, nem cselekszik
aszerint, velem szemben tudatosan és indokolatlanul ro sszszán-
dékú, az nekem nem felebarátom! Felebarátja volt-e a pap és a
levíta annak, aki a latrok kezébe került? Avagy felebarátai vol-
tak-e a latrok? Nem, nem voltak Ielebar-átai. Hát kérem latrok
ma is vannak. Erkölcsös életre kell nevelni a gyermeket, de nem
szabad, hogy erkölcsi nézetei és azokhoz való ragaszkodása miatt
prédájává váljon azoknak, akik ezt a törvényt nem vallják és
a bennük élő, s atavisztikus alapon talán a sátántól öröklött haj-
lamaik folytán az erkölcsök kihasználásából akarnak megélni. Akik
embertársaik kijátszását, megr-övidítését, ügyességnek, leleményes-
ségnek, életrevalóságnak, vagy nem tudom én minek nevezik. Akik-
nek két moráljuk van: egy foglalkozásbeli és egy magán emberi /
morál. Megtanítom a gyermeket a nagy' erkölcsi törvényre és meg-
követelem tőle, hogy aszerint éljen; és igyekezzen mindenkiben
először a felebarátot meglátni, de ha a latrot találja, ne hagyja
magát leütni 'tőlük, kirabolni és félholtra verni. Védekezni joga
van. Ez nem bűn, ez nem erkölcstelenség! Ahhoz, hogy a gyermek
erkölcsös életet éljen, először megismertetem az erkölcs és a bűn
fogalmával. És ehhez megragadok minden alkalmat. A legride-
gebb tárgyi tételbe is beleviszem az erkölcsi nézetet és mindíg
kapcsolatba hozom a gyerekkel és a való élettel. Erkölcsnek neve-
zek mindent, ami saját magam, családom, egyházam, városom, ma-
gyar hazám, az emberiség hasznára-javára van, ha ez jó, szép, ne-
mes és igaz! Ennek ellenkezője a bűn. Amit nem akarod, hogy
veled tegyenek, azt te sem tedd másokkal! A gyermek lelki éle-
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tét szük korlátok közé nem szoríthatom. Egész életén át porazorn
nem vezethetem, de nem is akarom. Önállóságra szokta tom. Meg-
mondom neki, hogy szabad akarata van. Nincs mindíg előírva, hogy
mit szabad és mit nem szabad tenni! Reá van bízva ennek elbírá-
lása. De cselekedeteiért Ő felelős! Felelős önmagának, családjá-
nak, egyházának, hazájának, de legfőképpen a hatalmas Istennek.
Meg kell értetnem vele, hogy van isteni örök igazeágszolgáltatás.,
melynek értelmében a jó föltétlen elnyeri jutalmát, a bűn pedig
a büntetést. Ha nem ma, hát holnap, ha nem holnap, hát egy év
múlva, vagy tíz év múlva. Ha pedig a földi igazságszolgáltatás
nem tudna lesújtani rá, elnyeri legnagyobb büntetését, mert meg-
bünteti a saját lelkiismerete. A bün elkövetése után a bünös lel':
kében fellép a büntudat, mely mardosssa kegyetlenül, melytől
megszabadulni nem tud soha. Arany János balladái: A hamis tanu.
Márkus hamis esküje. Ágnes asszony, a patakban a ruháját mossa,
mossa ... V. László hamis esküje. Kálmán király Álmos öccsének
megvakítása miatt érzett lelkiismereti furdalásaiba belehalt. Ideális
tanítást adok. És mikor a gyermek ennek ellenkezőjét is meg-
látja az életben, - amikor látja, hogy' nem mindíg az egyenes út
a legrövidebb, sőt azon ma már sokszor célhoz sem lehet jutni;
vagy látja, hogy az erkölcsi alap 'elejtése jólétér és előnyöket te-
remt, -_megnyugvást adok neki és megtanítom bízni. Hagyd fiam
őket! Ne kövesd példájukat! Az életből vett igaz történetekkel be-
bizonyítom, hogy a bűn tényleg szalad; a büntetés csak kullog,
de azért mégis utoléri. S ha mások korruptsága míatt szenvednie
kell, s a megengedett becsületes eszközökkel küzdve nem tudja
elérni célját, ne lázadozzon az Isten ellen, mert az Isten nem rossz,
csak az emberek! Hogy miért türi nekik!? Ne avatkozz fiam az
isteni igazságszolgáltatásba! Bízd Őrá. Egyszer közibük csap, hogy
arról koldulnak. Ezt a hitet. édesanyámtól tanultam, s életemben
sokszor beigazolódott. Leghelyesebbnek tartom, ha á gyermeket
a munkás életre neveljük, mert a munka leköti, s nem engedi
meg, hogy az erkölcsi alapról lecsússzon. Csakhogy a munka vég-
zése fáradsággal jár. Ennek nehézségén még az iskolában kell
átejteni a gyermeket. Kötelességteljesítés. Sokszor halljuk, hogy
a modern élet nagyszerű találmányai sodorják el az Istentől és
az erkölcsöktől a gyermekeket. Ez igaz. És ez azért van, mert kü-

, lön ismerik meg őket, külön a hitet és külön ezeket a kényelmet
szolgáló találmányokat. Talán ha együtt ismernék meg őket, meg-
maradnának a vallás-erkölcsi alapon. Aszkétákat nem nevelhe-
tünk. A jólétnek, kényelcrnnek, szórakozásnak vannak megengedett
és erkölcsös formái is. Luther is ezt vallotta és ezt is tette. Tanít-
suk meg ezekkel helyesen élni gyermekeinket már az iskolában,
akkor nem fogják gátolni később őket vallás-erkölcsi mivoltukban.

A VII. és VIlI. osztály tulajdonképeni vallásanyagával az
evangélikus öntudatot akarom erősíteni. A káté anyaga a VIlI.
osztályban Luther Márton Kiskátéja. Amit a gyermek a II. és Ill.
osztályban tanult. Ezt ismételjük és tudatosítjuk. Ebben a kis
könyvben foglalta össze Luther és Mellenchton evangéliumon ala-
puló tanításunkat. Ezt a gyermek részben már elfelejtette. Szó-



rul-szóra megkövetelem tőle, hogy soha el ne Ielejtse.; hozzá ne
tehessen, belőle el pe vegyen! És megértetem, világossá. teszem,
meggyőzöm annak egyedüli igazságáról. Hithűségüket azzal erősí-
tem, ha megértik, hogy tanaink felemelik őket az Istenhez. Ho.EY
milyen veszélyeknek van kitéve a gyermek, - lelki szempontból
az iskolán kívül - és hogyan kell ellenük meg védeni a gyerme-
ket, azt megtudom, ha a gyermeket nyilatkozásra szoktatom. Meg-
mondja ő, hogy mi történik az életben kör-űlötte ! És látogassam
meg a gyermeket otthonában! ekkor értetem meg a gyermekekkel.
hogy mi a lelkiismereti szabadság, mik annak áldásos következ-
ményei, milyen volt Luther lelke; mi is az a reformáció, hogy
éltek a középkorban lelkileg. Hogy evangélikus tanításunk érték,
melyért őseink életüket áldozták, bogy nekünk átadhassák! Ne
dobjuk hát el könnyelmű en magunktól! Ismernie és tudnia kell a
gyermeknek a kátéba foglalt tanokat azért is, hogya szekták ágá-

\ lásait vissza tudja verni. A vallási anyag megtanulásánál erőszakot
nem alkalmazok, csak az értelem útján prób álom meggyőzni a gyer-
meket. Szeretettel bánok vele. Igyekszem őt jó evangélikusnak
beállítani és lehetőleg mindenkinek kitünőt adok és ezt tudomá-
sára is hozom a gyermeknek. Nálam nincs 'titkos minősítés! A VIlI.
osztály káté anyaga a magyarázatos káté 4. és 5. része. A ke-
resztség, gyónás, úrvacsora. Nehéz tételek! Az anyag nem sok,
de van olyan rész) melyet háromszor is meg kell magyarázni, hogy
valamennyien megértsék! A szentségekkel méltó an és helyesen
való élésre akarjuk megtanítani a gyermeket. Legszebb része a
VII. és VIlI. osztályok vallásanyagának az egyháztörténelem. A
békéscsabai evangélikus egyház történetével ismerkedik meg a
tanuló, annak kezdetétől, napjainkig. Ez az ő egyháza! Itt a tra-
díció nevel! Megismeri a gyermek apái hitét, küzdelmeit, - aka-
raterejét, kitartását, áldozatkészségét.; s méltó akar lenni hozzá-
juk! Történelmi távlatba állítom a gyermeket. Mit csináltak az
ősök, most jön ő, mik lesznek az ő feladatai egyházával szemben
annak további emelése céljából. Itt kapcsolom bele a tanításba az
aktuális egyházi problémákat és az egyház önkormányzatának meg-
ismertetéssét, s így· készítem elő arra a feladatra, mely rá felnőtt
korában mint az egyház tagjára vár. Természetesen a tanító csak
akkor tudja ezt megtenni, ha személye nem korláton kívülről
figyelheti csak az egyház életét. Amellett a gyermek rendszeresen
olvassa azÚjtestámentomot és énekel. Megszereti koráljainkat.
Rendesen jár a templomba. Erősödik a jó szokás. Jobban meg is
érti az igemagyarázást. A jellegzetesebb részek megragadják fi-
gyelmét,s ezeket a tanteremben én is megbeszélem velük. Igy erő-
södika gyermek- hitében, erkölesében és evangélikus öntudatában.

Röviden összefoglalva miért, állítottunk hát VU. és VIli. osz-.
tályt? Több műveltséget és jólétet akarunk adni, ezáltal értelmileg
és fizikailag képessé akarjuk tenni a gyermeket az önálló, tudatos,
meggyőződésből- fakadó, evangélikus vallás-erkölcsi életre,

Ki kell jelentenem, hogy ezenkívül foglalkozni kell a gyermek-
kel vallás-erkölcsi szempontból az iskolán kívül is, az iskolai
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tanulás idejével párhuzamosan és az iskolai tanulmányok elvég-
zése után is. (Vasárnapi iskola. Egyesületek.)

Előadásomat azzal fejezem be, amivel kezdtem. A vallás-er-
kölcsi nevelés a tanító legszebb, legfontosabb, de egyben legnehe-
zebb feladata. Ismeretekre és ügyességekre aránylag könnyen és

,Tövid idő alatt megtanít juk a gyermeket, de hogy vallásos és
erkölcsös emberek váljanak belőlük, kik tudatosan és meggyőző-
désből ragaszkodnak evangélikus hitükhöz és egyházukhoz, ahhoz
egy évtizeden át tartó nagyobbszerű oktatásra van szükség. Az
embereket tökéletesíteni, az Isten és a Jézus Krisztus képére for-
málni nem könnyű feladat.

A tanító munkája fontos ~s fáradságos. Sajnos azonban nem
mentes a gondoktól. De ha a tanterem ajtaját átlép em, én mindent,
ami azon kívül van, elfelejtek, mert elfelejtetik velem az ártatlan
gyermeki arcok. És végzem nehéz munkámat, mert én is hiszek az
isteni örök igazságszolgáltatásban. S azt akarom, ha éltem utolsó
napja elérkezik, visszatekintve mérlegelni fogom munkásságomat, ,
ne legyenek lelkiismeretfurdalásaim! És nyugodtan mondhassam
a hatalmas Isten ítélőszéke előtt: »Uram! Azok közül, akiket Te
reám bíztál, nem vesztettem el egyet sem !« És hiszem, hogy ott
majd el fogom nyerni munkám jutalmát!

" "MUHeLYtJNKBOL
Mehetsz, amerre látsz!

Irta : Szij Lászlő.

Szerdán a továbbképző-iskolásokat tanítom. Ezek a szerdák
olyan gazdaköri összejövetelek, ahol megtárgyalunk a gyerekek-
kel mindenféle időszerű kérdést.

Egyik szerdán - délután - szokatlanul zajos volt az isko-
Iám., Imádkozás után éppen kérdezni akartam őket, amikor egyik
fiú tanítványom fölállt:

- Tanítóbácsi kérem, a Jóska furcsa dolgokat mesélt nekünk.
- Azért hangoskodtatok? - kérdem.
- Azért.
A -Ióska meg nagyon szeretne most nagyon kicsire össze-

húzódni. Ránézek. A menhelyi gyerekek szürke ruháját viseli.
Nem régen jött haza a szüleihez. Makacsul vizsgálja a pad vo-
nalait.

- Mcsélj nekem is, Jóska! - biztattam.
Kurtán fölpillantott. Tekintete félénk, gyűlölködő. Igy nézhet

.3Z üldözött vad is.
Odaléptem hozzá. Fejére tettem a kezemet.
- Mesélj, no! - mosolyogtam rá.
Csodálkozó szeme rám villan. Riadt arca megenyhült. Szeme

könnyes lett. .



Én is elnéz em koravén arcát. Beesett szemét, melyből lázasan,
::fáradtan hull ki a fény. És -azt a két keserű vonást a szája szög-
letében. Ezt a gyereket még nem szerette senki. Eszembe jutott
Gárdonyi örök szép verse: »Ha látsz közöttük rútat, rongyosat,
gyermeki arccal búbánatcsat ... « Kezem símogatón tapadt sápadt
arcára. Szegény szomorú kis magyar, de korán végig szántott
rajtad az élet ekéje l

Azután szaggatottan mesélt nekem is. Elmondta, hol hányó-
dott. 5 éves korában került el hazulról. Még cigányoknál is volt.
Mindenhol csak megtürt kis Senki volt. Több verés, mint kenyér.
Nem bírta, 5 társával megszökött. 3 évig Budapesten csavargott.
Nem kereste senki, nem hiányzott senkinek. Elmondta, hogyan
háltak a Gellért-hegy egy barlangjában. Lopásaikat a budai villa-
kertekben. A Teleki-téren, a V ásárcsarnokban. Megmozdult
bennem a tanító:

- Érezted-e, hogy nem jól tesze]?
- Nem - felelt halkan - nem éreztem.
Üres lelkének, lélektelen dobbanása volt. Megdöbbenve néztern.
- Szeretted tanítóidat ?
- Nem, mert mindíg vertek - parázsiott rám a szeme.

Én meg összetéptem az új könyvet neki - tette hozzá gonoszul
mosolyogva. Megrokkant lélekkel hallgattam ezt a cinikus kifa-
kadást. Csöndesen szóltam neki.

- Nem jól tetted, fiam! Aztán megbántad-e ezeket a csúnya
dolgaidat? -

- Megbántam - hajtotta le a fejét bünbánóan. - Jó sze-
retnék lenni. Dolgozni akarok.

Rám nézett komolyan és szemében meleg fény nyúlt. .
*

Néhány nap mulva ismét előttem állt. Szornorúan, könnyezve, •
fáradtan, éhesen.

- Megint szökni akartál! Mit igértél nekem?
- Nem akartam - könyörgött a hangja. Édesapám mondta:

»Mehetsz, amerre látsz !« Feje mellére bukott, .kibuggyant a könnye.
Megtalálta az otthont és az otthon arcul csapta.

Az élet minden mélysége föltárult előttem. Éreztem, hogy
zuhanok. Ismeretlen, sötét mélységbe. Uram világosságot! Csak
egy sugarat!

Még az állat sem rúgja el a kölykét, míg nem tud magáról
gondoskodni! Oh bizonnyal ilyenkor az Isten irtózva takarja el
az arcát! Minek teremtettem embert?

Uram én hinni akarok! Hinni akarom, hogy van még az em-
berekben jóság, szeretet! Ne vedd el a hitemet! Hinni akarok!

Úgy éreztem évekkel öregedtem ...
*

Elgondolkoztam ezen a szegény kis ma_gyar életen. Nem akadt
senki, aki az -elvesztett szeretetet visszalopta volna szomorú éle-
tébe. Micsoda csodálatos betöltése lett volna a tanítói hívatás-
nak! Nem gondolt-arra senki, hogy megmentse a magyar jövőnek.

A menhely vezetősége a maga dolgát befejezettnek tekinti,
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úgy látom, azzal, hogy kiadja a gyereket egy családnak.' Nerra
fontos, hogy hová kerül. Hol az ellenőrzés ? Hol a felelősség?
Hol a lélek?

A nevelő-család, azt hiszi, ha a díj fejében odalök neki egy
kis ételt, feladatát elvégezte.

Ne üzlet legyen a menhelyi gyerek nevelőjének lenni, hanem
szent hívatás, áldott kötelesség!

Ma pártok, egyesületek gombamódra nőnek ki a földből, de
igen kevés a jó magyar! Nem engedhetjük meg magunknak azt
a fényűzést, hogy elkallódni -hagyjunk magyar életeket és sza-o
porítsuk a kocsmák söpredékét. az utcák szemetjét l

Egyfelől harcot hirdetünk az egyke, a gyerektelenség ellen",
másfelől veszni hagyjuk a gyereket, sárba tiporjuk az életét!

Nekünk virágos, életvidám, színpompás magyar mező kell;
nem pedig gazos, dudvás parlag.

Igy is· kétséges, hogy családból, a szeretettől elszakított gye-
rekből lesz-e melegszívü felnőtt.

A sokgyerekes szegény családok segítése célravezetőbb volna,
természetes gondos felülvizsgálat után. Segítséget dolgozó sze-
gény kapjon, ne a nagyszájú kocsmatöltelék, dologkerülő ! Az ilye-
neket állami birtokokon dolgoztassa az állam, a keresetéből se-
gítse az árván maradt családot.

Ma falun első a kocsma, utolsó a templom, iskola. Pedig jaj
annak a népnek, amely elfordul az Istentől, a »tudomány nélkül
való. nép« elvész! Több lélek, több felelősség!

... mert megértünk Sodoma, Gomora sor-sár-a!

MEGJEGYZÉseK
Miféle pályák ra képesít a liceum érettségi

bizonyítványa ?
(Tájékoztató pályaválasztáshoz.)

Az 1938:XIII. t.-c.-kel szervezett gyakorlati irányú középisko-
lák, a Iiceumok az 193~/39. iskolai évben már megkezdették mű-
ködésüket. A tanító- és tanítóképző-intézetek I. osztálya megszünt
::; helyettük nyílt meg a liceumok I. osztálya. A törvény szerint:
Aliceumnak 4 osztálya van. I. osztályába csak az vehető fel, aki
valamely gimnázium vagy polgáriiskola IV. osztályát sikerrel elvé-
gezte és 17-ik életévét még nem töltötte be. A liceum elvégzése
után a tanulót abban a liceumban, amelyben a negyedik osztályt
elvégezte, kérelmére liceumi érettségi vizsgálatra kell bocsájtani.

"A líceum érettségi bizonyítványa mindazokra az állásokra
és tisztségekre képesít, amelyek elnyeréséhez az 1883: 1. t-c.
vagy más jogszabály értelmében középiskolaí érettségi vizsgálat
szükséges.



Képesít továbbá a tanítóképzö-akadérniákon, úgyszintén az.
egyetemek, a jogakadémiák, a hittudományi főiskolák kívételé-
vel a főiskolákon, végül a Magyar Királyi József Nádor Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem közgazdaságtudományí karának
közgazdaságí és kereskedelmi osztályán, valamint gazdasági,
szak tanárképző-intézetben folytatandó tanulmányokra."

A líceum érettségi bizonyítványa tehát egyrészt az eddig fő-·
gimnáziumi érettségivel egyenrangú elméleti képzettséget jelenti.
A középiskolai érettségivel egyenlő értékű iskolai végzettséget
feltételező állás oknak majdnem mindegyikéhez még külön gyakor-
lati képesítést is kell szerezni. Ezeket az állásokat és a szüksé-
ges gyakorlati képesítést az alábbiakban közöljük (L. Közszol-
gálati Jogszabályok Gyüjteménye III. Az állami és vármegyei köz-
szolgálatra képesítő kellékek. Dr. Fabinyi Tihamér pénzügymi-
niszter megbízásából összeállította a m. kir. pénzügyminisztérium
illetniényügyi főosztálya. Budapest, 1938. M. Kir. Állami Nyomda.)

Külügy, - belügyminisztérium alá tartozó, - pénzügyminisz-
teri és pénzügyi, - iparügyi, - kereskedelemügyi, - Iöldmívelés-
ügyi, - vallás- és közoktatásügyi minisztériumi központi, - igaz-
ságügyminiszteri számvevőségi szak.

(Gyakorlati képesítés : Allamszámviteltani államvizsga.)
Gazdasági akadémiai-, technológiai és anyagvizsgáló-intézet ke-

zelési szakán-, képzőművészeti főiskolán (quaestor) titkár, Ipar-
művészeti iskolánál gondnok, Zeneművészeti Főiskolán gazdasági
tisztviselő. - Egyetemi számviteli és levéltári .szak, egyetemi gaz-
dasági hivatali szakok. Nemzeti múzeum gazdasági szak. - Állami
nyomda üzemi szakán tisztviselő. - Felső ipariskolai és ipari
szakiskolai számvevőségi szak. - Büntetőintézeti főtiszt és tiszt,
javítóintézeti főtiszt és tiszt. - Államerdészeti számvevőségi
szak. (előnyben részesülnek azok. akiknek erdőmérnöki oleleve-
lük is van).

Gyak. kép.: Allamszámviteltani államvizsga.)
Postai számvevőségi szak. (Gyak. .kép.: 1. Allamszámviteltani

államvizsga. 2. postatisztképző-tanfolyam alap- és szakvizsga.)
Postatakarékpénztárnál üzleti és számvevőségi szak. (Gyak.

kép.: 1. postatakarékpénztári szakvizsga. 2. állarnszárnviteltani ál-
lamvizsga.)

Postai· forgalmi szak. (Gyak. kép.: postatisztképző-tanfolyamon
alap- és szakvizsga. ) Postai forgalmi díjnokok.

Központi statisztikai hivatal statisztikai szak. (Gyak. kép.:
statisztikai tiszti vizsga.)" '

Mezőgazdasági statisztikai szak. (Gyak. kép.: statisztikai szak-
vizsga.)

Rendőrségi felügyelői szak. (Gyak. kép.: 1. rendőrtisztviselői
tiszti vizsga. 2. a VIlI. fizetési osztályra nézve felső tiszti vizsga.)

Adóhivatali pénztári szak. (Gyak. kép.: 1. Adóhivatali szak-
vizsga. 2. Adóhivatali Iönöki szakvizsga.)

Dohány jövedéki üzemi szak. (Gyak. kép.: 1. dohány jövedéki
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gyakorrtoki vizsga. 2. a IX. fizetési osztályra nézve dohány jövedéki
szakvizsga.)

V ámjövedék vámszakán a középfokú elméleti képzettséget
igénylő állások. (Gyak. kép.: 1. vámgyakornoki vizsga. 2. a X.
;fizetési osztályra gyakorlati vámszaki vizsga. 3. a IX. fizetési
-osztályra magasabb fokú vámszaki vizsga.)

Vámellenőrzési szak. (Gyak. kép.: vámellenőrzési tiszti szak-
vizsga.)

Szőlészeti és borászati pincekezelési szak. (Gyak. kép.: 1. vagy
felső szőlő- és borgazdasági tanfolyam, 2. vagy szőlőkezelői és
'pincemester-í végbizonyítvány.)
- Selpemtenpésztés (Gyak. kép.: selyemtenyésztési szakvizsga.)

Biztositá magánvállalatok állami felügyeleténél a biztosítási
könyvszakértők. (Gyak. kép.: 1. közgazdasági és kereskedelmi
'szakismer etek. 2. biztosítási könyvszakértői szakvizsga.)

Pénzúgyi könpvszakértők. (Gyak. kép.: 1. hosszabb könyvviteli
gyakorlat. 2. pénzügyi könyvszakértői szakvizsga.)

Nemzeti múzeum tudományos és műszaki segédszemélyzetnél
(kivételesen a középiskola IV. osztályának elvégzése is képesít).
(Gyak. kép.: az egyes intézeteknél szükséges különleges gyűjte-
ménykezelési vagy műszaki szakismeret.)

Egyetemi könpvtári tudományos segédszemélyzet és a Kon-
koly-Thege -Iéle csillagvizsgáló intézeti segédtiszt.

Jegpzői tanfolyam. - Vasut.
Magánalkalmazotti életpályák. - Önálló gazdasági pályák.
Középiskolai érettségihez és vegpes szakiskolai végzettséghez

kötött állás ok : Mezőgazdasági tudományos és kísérletügyi intéz-
ményeknél kísérletügyi titkár, kalkulátor, rajzoló, műszaki tiszt,
preparátor, kertész állás okra középiskolai érettségi, illetőleg az
állás on megkivánt szakiskolai végzettség.

*
Azok a főiskolák, amelyekre liceumi érettségi bizonyítvánnyal

lehet menni: tanítóképző-akadémiák, Orsz. m. kir. képzőművészeti
főiskola, Állami polgáriiskolai tanárképző-főiskola, Gyógypeda-
gógiai tanárképző főiskola, M. kir. testnevelési főiskola, Liszt
Ferenc zeneművészeti főiskola, M. kir. Ludovika honvédtisztképző
akadémia, M. kir. gazdasági akadémiák (Debrecen, Keszthely, Ma-
gyaróvár).

A Magyar Kir ályi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem közgazdaságtudományi karának közgazdasági és
kereskedelmi osztályán szerzett tudori oklevél sok ú. n. vegyes
főiskolai· képesitéshez kötött állásra képesít. Ilyenek: legfőbb ál-
lami számvevöszéki fogalmazási szak, központi statisztikai hivatal
fogalmazási szak, vármegyei fő- vagy allevéltáros, belügyminisz-
teri fordító, országos-, kerületi-, vármegyei-, járási tűzr endészeti
felügyelő, biztosító magánvállalatok állami felügyelői, Iöldadónyíl-
vántartás fogalmazási szak, állami nyomdánál igazgató és aligaz-
_gató, műszaki ipari felügyelet, vallás- és közoktatásügyi miniszteri
fogalmazási szak, Nemzeti Múzeum tudományos tisztviselői szak,
-egyetemi fogalmazási szak, egyetemi gazdasági igazgatás, stb.



A liceumi érettségi bizonyítvánnyal - a gimnáziumi tanári
képesítés kivételével - minden tanári képesítes megszerezhető.

A gazdasági akadémiák oklevelével a dohányjövedák műszaki
és gazdasági szakán. rnezőgazdasági tudományos és kísérletügyi
intézményeknél, az országos telepítésügyi igazgatóságnál és Ielü-
gyelői szakon stb. lehet elhelyezkedni.

Az egyetemi és főiskolai végzettség ill. a tudori fokozat, to-
vábbá a tanári oklevél képesít a legmagasabb tanügyi állások be-
töltésére; a közgazdaságtudományi karon tanár, gazdasági aka-
démiai-zeneakadémiai stb. tanár, tankerületi kir. főigazgató.

*
A liceum érettségi bizonyítványával elsősorban az összes ta,

nitói-, tanári-nevelői pályákra lehet tovább menni. (A gimnáziumi
tanári pálya kivételével.) Legszorosabb kapcsolatban a líceum a
tanítóképző-akadémiákkal lesz. A népiskolai tanítóképzésről az
1938:XIV. t.vc. szól. A tanítóképző-akadémiákra kizárólag csak
liceumi érettségi bizonyítvánnyal lehet lépni. A liceum tehát egy-
részt a tanítóképzés alsó tagozata.

Másrészt azonban, mint gyakorlati irányú középiskola, az elő-
zőkben elsorolt sokféle pályához a szükséges elméleti alapkép-
zettséget (iskolai végzettséget) adja meg. Ezt a feladatot a gím-
názium is teljesíti. A liceum azonban inkább gyakorlati, a gimná-
zium pedig elméleti jellegű középiskola. De sem a gimnázium,
sem a líceum nem adhat kimondott szakképzést egyik pályára
sem. Mindkettő a bizonyos élethivatások betöltéséhez szükséges
általános műveltséget és nevelést nyújtja, mert nem is lehet min-
den életpályára való felkészülés számára külön-külön középfokú
szakiskolát felállítani. Az egyes foglalkozások szakszerű ellátásá-
hoz szükséges készségeket és tudást az érettségi bizonyítvány
megszerzése után a különböző gyakorlati tanfolyamok, vizsgálatok
stb. biztosíthatják. (L. pl. államszámviteltani államvizsga, statisz-
tikai tiszti vizsga, rendőrtisztviselői tiszti vizsga, postatisztképző-
tanfolyam, adóhivatali szakvizsga, vasuti tisztképző-tanfolyam stb.)
(Összeállította: Rozsondai Károly ev. tanítóképző-int. igazgató.
Sopron.)

Február havában a következők adakoztak
a Gyógyházra :

Kíss Lajos, Györújfalu 1 P, vitéz Felkay Sándor, Ágfalva 2 P,.
Grieszhaber E. Henrik, Majos 42 P, jákfai Gömbős Sándor, Puszta-
miske2 P. Az eddigi gyüjtés összege tehát: 1198'40 P. A kemenes-
aliei gyüjtes változatlanul: 947 P.
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Magyar történelmi tárgyú filmet a külföldnek ,
Irta . Pártav Tivadar tanító. Amól.

Most, amikor Hazánk olyan helyzetbe jutott, hogy minden ~l-
Icalmat meg kell ragadnunk, minden kapcsolatot ki kell mélyíte-
nünk, amellyel barátokat szerezhetünk, mellyel szimpátiát, együtt-
érzést kelthetünk valamely külföldi országban, veszem azt a bá-
torságot, hogy egy régi elgondolásornat merjem nyilvánosságra
hozni, s ha az a minisztérium részéről helyeslésre vagy támoga-
tásra találna, a legnagyobb örömet nekem okozná, hogyha mással
nem is, de egy kicsinyke gondolattal hasznára Ichettem én is a
magyar ügynek.
',\.-__Hogy nyilvánosságra mertem terjeszteni egyszerű gondolato-
-mat, abban nagy része volt annak, hogy őnagyméltósága Nagy
Emil úr ugyane tárgyról, hasonló elgondolással írt a Pesti Hir-
Japban, ha nem is épen ugyanazzal a tervvel, melyet én kívánok
előterjeszteni.

Elgondolásom abból a tényből indul ki, hogy Skóciai Margit
királynő a Brit-birodalom egykori kedvence, első királyunk uno-
kája volt. Tehát magyar származású.- Nagy Emil őnagyméltósága
kitűnő propaganda anyagot lát ebben a tényben, ha írásban ter-
jesztjük.

Abban egyezik az én régi elgondolásom az Övével, hogy ennél
kitűnőbb propaganda anyagot keresve sem találhatnánk.

Elgondolásom csupán abban tér el az övétől, hogy ezt az
.anyagot nem csak könyvben kell propagálni, hanem film alakban
kellene eljuttatni Angliába .
., Nem értek a filmezéshez, de azt hiszem, nagyon hálás téma
lenne s igen színes és mozgalmas filmet lehetne belőle készíteni.
Kezdődhetnék a Sziget-országban, ahonnan a hatalmas véreskezű
ellenfél menekülésre kényszeríti a királyi család tagjait. Keserves
.menekülésük országról-országra, míg végre István király udvarában
.otthonra találnak. Az angol herceg és a magyar királyleány szö-
vődő szerelme, házassága stb.
. Szóval az én laikus véleményem szerint hálás és színes film-
téma adódnék.

Hogy mennyivel több ember elé kerülne film alakban a téma,
mint könyvben, azt talán mindenki azonnal látja. Nem is beszélve
.arr ól, hogy mennyivel mélyebb és maradandóbb érzelmi hatásokat
'vált ki egyszerű emberek, tehát tömegek, lelkéből egy film, mint
.a,könyv. I

Ismétlem, nem 'értek a filrnezéshez, sőt, író sem vagyok, mert
csupán kis helyi lapokban szoktam próbálkozni, de mégis szinte
.örvénylenek fantáziámban a mozgalmas és színes képek, ha e
témára gondolok. -Hát még egy tapasztalt filmrendező, hogy tudna
-remekelni.

Ha gondolatom primitív, vagy nem megfelelő, nem történt
semmi, ha azonban megvalósítható, talán nem írtam hiába és egy
.kicsinykével én is szolgáltam Hazámnak.



Mosoly a népművelésben.
Irta : Páter Jenő.

Perpétuum mobile.
Gépekről volt szó, s az előadó kitért az örökké moz.gogep

.problémájára is, mondván azonban, hogy azt képtelenség megszer-
keszteni, mert az anyagkopás törvénye minden okos emberi szá-
-mítást keresztül húz, s így az örökké mozgógép nem létezik.,

János gazda megszólal:
~ Nem-e, mán honné létezne!?! - Nagy csend támad, itt-ott

egy-egy tompított kuncogás. Az előadó nem jön zavarba, hanem
kérdi: .

- Öregem, tán maga tud olyat?
- Hogy tudok-e? - böki önérzetes en -Iános .gazda -persze

hogy tudok, hiszen kérörnalássan nékörn van olyan!
- Magának van? - érdeklődik a kétkedés hangján az előadó

- hol? mondja?
- Van hát, még pedig odahaza a feleségöm nyelve. A soha

mögnem áll, örökké mozog!

A bizalmatlan.
Az egyik kétkedő magyart meghívtam, hallgassa meg a rádiót.

,(j volt az, aki a faluban leghangosabban bizonyítgatta:
- Nem igaz a. Mán, hogya kútból és a levegőből fogja a szót!
Háteszem a fülire a kagylót, hallgatja-hallgatja.
- Hát csakugyan. Nagy ész, nagy ész, aki kitanálta.
Kifelé menet a kapunál ezt dörmög te :
- Azt hiszi, hogy becsap engem!

A telegráf.
Táviratoz~sról volt szó. Az előadó bemutatott egy telegráf gé-

pet is, s megmagyarázta a működését. János gazda nagy figye-
lemmel kísérte az előadást, s büszkeség töltötte el, hogy íme töb-
bet tud.

Ezzel az érzéssel ballagott haza az előadásról, amikor szembe
jött vele komája. Meg is kérdi tőle:

- Koma, Iátott-e mán kend telegrácsot?
A komának halvány sejtelme sem volt, hogy mi lehet az, de

. nem engedte »kisebbíteni« magát, hanem így szólt fölényes hangon:
- Láttam, hogyne láttam volna! Láttam egyet Köcskeméten,

az se az vót!

Az Eötvös-Alap Önsegélyző és Családjóléti Osztályába való
belépés által idejében mentesítsük szeretteinket

a súlyosabb anyagi gondoktól!
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EGVEStJLETI ÉLET - HIVATALOS RÉSZ
Eötvös- emlékünnep.

'A magyarországi Tanítók Eötvös-alapja február 2-án, Eötvös
József báró halálának évfordulóján, emlékünnepet rendezett.

:Az emlékünnepen jelen volt Eötvös Rolanda bárónő, Kósa
Kálmán dr. min. osztályfőnök, Hertelendo Jenő dr. és Boreczhy
Elemér dr. min. tanácsosok, Felkap Ferenc dr. székesfőv. tanács-
poko A budapesti tank. kir. főigazgatóságot Boldis Dezső dr. tan-
ügyi tanácsos, a székesfőv. kir. tanfelügyelőséget H egedüs István
dr. tanügyi tanácsos, Ajra Tamás dr. tanügyi titkár, Bernáth Ist-
ván tanár, a Pestvármegyei kir. tanfelügyelőséget Rusznyák Béla
tanügyi titkár, a Néptanítók Lapját Drozdy Gyula főszerkesztő
képviselte. Az Országos Polg. Isk. Tanáregy. nevében Castiglione-
László igazgató, az Egyetemes Tanítószövetség részéről Berhényi
Károly elnök és Adorján József szerkesztő, az Áll. Tanítók Orsz.
Egyesülete képviseletében Galla Endre elnök és CziborJ ános pénz-
táros, az Orsz. Ref. Tanítóegy. nevében Ormós Lajos elnök volt
jelen. A Magyar Tanítók Otthonát Jovicza Sándor elnök és Rácz
János igazgató, a Budapesti Tanárok és Tanítók Segélyző Egyesü-
letét Kindlooits Pál elnök és Ferenczy József alelnök, a Fansz
Oktató Osztályát Dausz Gyula főtitkár képviselte. A hallgatók
sorában láttuk még Mosdóssp Imre min. tan., kir. tanfelügyelőt,
Kohányi Gyula tanfelügyelőt, Beyer Ede dr. tanügyi tanácsost, Lex
Gyula dr. tan. kép. int. igazgatót, Váradi József dr. tan. kép. int.
tanárt.

Az ünnepség et Rákos István kir. tanácsos, elnök a következő
szavakkal nyitotta meg:

Ez a mai ünneplésünk a nagy gondolkodó és költő, első kul-
tuszminiszterünk, Eötvös József báró dicső emlékének szól. Em-
lékének felidézése szent kötelességünk nekünk, akik méltán Eötvös
híveinek valljuk magunkat s akik zászlónkon az ő nevével, követ-
jük azt az irányt és utat, melyet életével, műveivel minden igaz
magyar számára kijelölt.
-, Eötvös József báró érzés- és gondolatvilága igen magasrendű,
mely követésre méltó példa gyanánt világlik előttünk, kik becsűini
és szeretni akarjuk mindazt, ami szép és jó.

Nem azért emlékezünk róla, hogy ami kegyeletteljes cselek-
vésünk 'örögb ítse Eötvös életének amúgy is kincses gazdaságát,
hanem azért, hogy ez a nyílt koszorú-elhelyezés mintegy imádsá-
gos megrezdülése lelkünknek. tanuságot tegyen a tanítóság meg-
értéséről és hálájaról.

A tanítói hívatás tulajdonképen az önzetlen szeretetben és
hálában éri el tetőfokát. Csak az nevezhető kiváló nevelőnek, ki
ezekben a tulajdonokban is kitűnik értelmének és szívének erejével.

Boldogok vagyunk, hogy ez ünnepnapon sokan va-gyunk együtt,
kiket áldozatkészen összefog az Eötvös-alapban rejlő magasztos
gondolat. Boldogok vagyunk, hogy e napon ismét találkozhatunk



.Eötvös József báró előkelő családjának sarjával. ki rokonérzésé-
vei mindíg megajándékoz bennünket; ha tiszteletteljes meghívá-
sunk feléje fordul. Isten hozta őt l Fogadja ő, valamint a magas
hatóságok és testületek körünkben megjelent nagyrabecsült hó-
dolatteljes üdvözletünket és köszönetünket lekötelező szíves meg-
jelen ésükért .

. Szívből köszöntöm, szeretettel üdvözlöm a hívó szavunkra kö-
zénk elfáradt, igen érdemes közönség kedves mindnyáját 1

A magyar irodalom és politikai történet alakjai között kima-
gasló hely illeti meg Eötvöst s a mult század történetének búvár-
lója az ő munkáiban fogja -megtalálni a legnagyobb események
előkészítését és magyarázatát. Vezérlő alakja volt ő politikánk-
nak, legbuzgóbb munkása társadalmi· kifejlődésünknek, hirdetője
az emberi jogoknak, védője alkotmányunknak, dísze a politikai szó-
.noklatnak és publicisztikának. S ami legfőbb, egész és nagy em-
ber, aki mindent meggyőződésből tett, és mindíg a jót akarta.

Az ő nevében nyitom meg mai emlékünnepünket, az ő nevé-
ben, ki »dalt érdemelt, mert költő, könyüt, mer t szeretett«! S aki
bölcs szerénységgel azt mondta magáról:

»Márványszobor helyébe, ha fönnmarad nevem,
Eszméim győzedelme legyen emlékjelem !«
A Magyar Tudományos Akadémián tartott ünnepségnek kü-

lönös jelentőséget adott M itrooics Gyula dr.-nak, a debrecenit=;gye-
terni ny. r. tanárának emlékbeszéde. Az emlékbeszéd a következő.
gondolatmenetet követte:

»Eötvös egyéniségének nagyságát, történelmi alakjának jelen-
tőségét semmi annyira nem rnutatja, mint gondolataink a halha-
tatlansága, amelyeknek megfontolásától mai problémáink megol-
-dásában sem zárkózhatunk el büntetlenül. A múlt század első
felének szentimentálizmusa jellemezte egyéniségét, csakhogy ez
nála nem idővel múló divat volt.,. hanem érzelmi életét mélyen
jellemző sajátosság. Minden cselekedetében és gondolkozásában
is ez a nemes érzelmiség jellemezte. S vajjon korunk eldurvult ön-
zéséből nem az érzelmi élet megnemesítése vezetheti-é ki egyedül
az emberiséget?

A másik kormozgató eszme a nemzetiség volt. Az ő nagyon
alaposan átgondolt és tudományosan is igazolt nemzetiségi pol.iti-"
kájának is az alaptörekvése volt a nemzetiségek érzelmiségének
a lehető kielégítése. Ily célból ajánlotta nyelvi követeléseiknek
is a teljesítését és a nemzetiségek szabadságának az egyéni sza-
badság formájában a vallásszabadság megoldásához hasonló meg-
oldását, de szintén területi elkülönítés nélkül. Egyidejüleg azonban
sohasem mulasztotta el hangsúlyozni a centralisztikus reformok
jelentőségét, az állam központi erejének a fokozását. Ugy gon-
dolta, hogy minél kisebb, minél gyöngébb valamely államalakulat,
és a széthúzó erőtényezők száma mennél jelentékenyebb, annál
nagyobbszükség van a központi államhatalom erősítésére. Most,
amikor történelmi nernzetiségeink vissza csatolása úgyszólván fo-
lyamatban van, .rendkívüli aktualítással bírnak Eetvös- fejtege-
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tései, s azokat. nemzetiségi politikánk figyelmen kívül ma sem.
hagyhatja.«

Az ünnepség emelkedettségébe méltóképen illeszkedett Faller
Gizella főv. gyak. isk. tanítónő mély hatást keltő szavalata, to-
vábbá a Tanítók Ferenc József Háza ifjúságának· Péterjp-kárusa,
mely Pintér Lajos karnagy vezényletével előadott énekszámaival
méltó elismerést aratott.

Kitűntetett tanítótestvérünk.
Örömmel emlékezünk meg arról a kitüntetésről, amely H aloax:

Károly pogányi tanítótestvérünket érte. A m. kir. belügyminiszter
Halvax Károlynak a Stefánia anya- és csecsemővédő intézet mun-
kájában kifejtett s hosszú éveken át tanúsított fáradhatatlan és
önzetlen munkálkodásáért köszönetét és elismerését nyilvánította,
Kitüntett kollégánkat lapunk részéről is melegen köszöntjük.

. S.

Szeretett Tanítótestvéreim !
A magyar nemzeti közösséggel szemben kötelességünk pár-

tolni mindazt, ami szorgos magyar kezek munkája, akár kézi, akár
gyári ipar terméke is legyen az. Ha magyar gyártmányokat hasz-
nálunk, magyar testvéreinknek biztosítunk kenyeret, jobb megél-
hetést, közös jobblétet. Ha idegen dolgokat használunk, önmagunk
életerejét gyengítjük. Ebben a tekintetben is nagy átalakulás előtt
állunk. Ebben a felvilágosító, beszervező munkában ránk tanítókra
igen fontos, szinte döntő feladat vár.

Itt van pl. a MEZ R. T. nagyatádi gyárának hímzó és horgoló-
fonala. Népünk megszokta már a más gyártmányokat és azt hiszi,
mert a MEZ aránylag új gyártmány, nem lehet olyan jó. Pedig
szakemberek bebizonyították, hogy a MEZ fonál mind minőség,
mind színtartóság, de egyéb tekintetben is teljesen egyenlőértékű
az idegen gyártmányokkal. Ára sem nagyobb, sőt még egyik-má-
sik vonatkozásban olcsóbb is. Népünk a francia gyártmányú fo-
nalhoz szokott. Mi ezt a gyártmányt nem szóljuk le, hiszen ehhez
jogunk sincsen. De viszont erősen propagáljuk a hazai MEZ fona-
lat, mert ez nekünk magyar becsületbeli kötelességünk.

A MEZ R. T. késznek mutatkozott minden evangélikus népis-
kola vezető tanítója CÍmére mintákat küldeni, hogy ezeknek fel-
használásával indítsuk meg a mozgalmat a MEZ-Kézimunkafonál
terjesztésére. Mutassuk, ismertessük ezt a fonalat népiskoláink-
ban, ismétlő-iskoláinkban, énekkarokban, ismeretterjesztő előadá-
sokon és hívjuk fel népünk figyelmét arra, hogya MEZ-Kézimunka-
fonalakat kérje és keresse a kereskedőknél, mert ezek csak azt
tartják raktáron, amit a vásárlóközönség keres.

Ha a MEZ fonalat sikerül általánosítani, nagy nemzeti ügyet
.szolg'álunk és valamit juttatunk a Gyógyházunknak is.

Testvéri szeretettel Grieszhaber Endre Henrik.



KelNYVISMERTETÉS
Gáncs Aladár: Serkenj föl, aki aluszol!

A Misszióegyesület kiadásában jelent meg Gáncs Aladár post--
humus könyve. Akik ismerték a szerzőt, azt mondják, hogy az
egész élete szolgálat volt. Most azok is, akik ezt a művét kezükbe
veszik és olvassák, szintén megállapíthatják, hogy még halála után
is szolgálatot végez olvasói között.

A könyv első részében »Ebredés theologusa« fŐCÍm alatt tanul-
mányokat és előadásokat találunk. Három első tanulmánya az
ébredés történetét tárja elénk. »Az ébredés történetének áttekin--
tése« círnű egy konferencián elmondott tanulmánya a pünkösdi
ébredéstől egészen a XVIII. század végéig az összes ébredési
mozgalmakat bemutatja. »Luther és az ébrcdés« CÍm alatt a refor-
mátori ébredést ismerteti. Itt ft:;jti ki azt, hogy »evangéliumi szem-
pontból ébredés ott van, ahol a bűntudat és a Megváltó utáni vágy,
vagy annak megtalálása szokatlan, sokakra kiterjedő, érzelmi és
megvilágosodásbeli erővel jelentkezik«. Luthernél pedig szerinte
ezek a tünetek, melyek minden ébredés velejárói, mind megtalál-
hatók. Harmadik tanulmánya » éhány vonás a magyar ébredés
történetéhez« a magyarok megtérésétől kezdve egész napjainki~
elénk állít minden ébredés szerű mozzanatot. Ennek végén mutat ra
arra, hogy az ébredés nem kisebb egyesületek űgye csupán, hanem
azon kell lenni, hogy az gyülekezeti ébredéssé legyen és így aztán
az egyház megújhódásának megindítójává lehessen. Az első rész-
ben levő. másik két előadás főleg theologusokhoz szól és azok
érdeklődésére tart jobban számot.

A második főrész »Ebresztő szolga« cím alatt néhány beszédet.
és beszédrészletet tartalmaz. Igehirdetésére jellemző, hogy minden
érdekesség és újszerűség mellett mindíg csak az Igét prédikálja.
Az egyes beszédek feltárják a bűn mélységeiben járó ember nyomo-
rúságát, de ugyanakkor a k~gyelem nagyságát is.

A könyv harmadik része ezt a főcímet viseli: »Eber testvér«.
Erre a részre, mely leveleiből kikapott sorokat közöl, legjobban
ráillenek Gáncs Aladárnak saját szavai, amelyeket a keresztyén
levélírókról írt: »Vannak még keresztyének, akik nem hagynak
maguk mögött írói alkotásokat, de kerestlen levelezésük nagyobb
kincsesbánya sok kimondott írói alkotásnál«. Ha valaki végig
olvassa ezeket a levéltöredékeket, akkor a végén egész bizo-
nyosan azt állapítja meg, hogy Gáncs Aladár levelezése is ilyen.
kincsesbánya.

Az értékes könyvet szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe.
S. E.

Az Eötvös-Alap Önsegélyző és Családjáléti Osztálya lehetőséget
nyujt csekély anyagi kötelezettség mellett, nyugodt

öregkor biztosítására!
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,;A népiskola ünnepei"
,címen Kiss Károly szerkesztésében új köntösben jelenik meg a
.már ismert pedagógiai lap Szegeden. A lap nem versenyezni kíván
más tanügyi lapokkal, hanem szinte egyedülállóan gyakorlati segít-
aéget akar nyujtani a tanügy munkásainak az iskolai és iskolán-
k.ívüli munka minden terén. Mostani, februári száma is gazdag és
-értékes tartalommal jelent meg. Kiadóhivatala Szeged, Árpád-tér 2.
.Szerkesztősége Jókai-u. 2. alatt van. S.

HIR E K
A táblabiróvilág orvosairól nagyon

érdekes adatokban bővelkedő cikket iri
Díósadi Elekes György a Búvár februári
számában. A természettudományi és tech-
nikai ismereteknek széleskörű és válto-
'zatos gyűjteménye, amellett elejétől vegig
érdekfeszítő olvasmány a kitűnő folyó-
irat e havi füzete, melynek tartaimából
megemlítjük a Iöldrengésekről irt cikke-
ket (Matolay Tibor, Tasnádi Kubacska
András), Born József és Melly József
egészségügyi vonatkozású tanulmányait,
Széky Palma és Wagner János természet-
rajzi útleirásail. Igali Mészaros József
megfigyelései a sporthorgászok, Koppán
Józsefé pedig a méhészek körében szá-
míthatnak lelkes olvasókra. Koch Sándor
két keleti ékkövet mutat be, Palik Piroska
parányi vízinövényekról értekezik, Méhes
Gyula a növénynevek helyes használa-
tára vezeti rá az olvasót. Wein Dezsőné
cikke a gyermek torna fontosságára mutat
rá ... Technika a mindennapi életben" és
..A tudomány rnűhelyéből" cím alalt a
tudományos hírek és adatok. találmányok,
felfedezések és kísérleti eredmények vál-
tozatos sorát közli a Cavallier József dr.
szerkesztésében és a Franklin-Társulat
kiadásában megjelenő lolvóirat, amely a
természeltudományi és technikai művelt-
ség ápolása és fejlesztése tekintetében
fontos hivatást tölt be.

Az Utasítás' és tanterv az evangélikus
népiskola számára c. munkálat a Luther-
Társaság könyvkereskedésében (Buda-
pest, VIlI., Üllői-út 24.) 2'40 P-ért kap-
ható. Igy míndazok. akik saját részükre
külön példányt igényelnek, ide fordul-
janak. ,

Mííéle pályákr-a képesít a liceufn
érettségi bizonyítványa? Ebből a cikk-
böl le punk nyomdájában külön lenyornat
is készült. Megrendelhető Rozsondai
Károly tanítóképző-intézeti igazgatónál.
Sopron.

A Magyar Tanügyi Egyesületek Egye-
'temes Szervezete létesítése ügyében febr.
hó 15-én Bernolák Kálmán tanügyi fő-
tanácsos elnöklete alatt a különböző
.országos egyesületek elnökei, illetve azok
helyettesei előkészítő tanácskozásra gyül-
tek össze a középiskolai tanárok szék-
.házáben. A mozgalomhoz eddig 17 orszá-
gos jellegű egyesület ielentette be csatla-
kozását. Az előkészítő értekezlet Egyete-
-mes Szervezet címen müködésí szabályzat
megállapítását és néhány hét mulva ala-
kuló gyűlés tartását határozta el. Az érte-

'kezlelen az evangélikus tanítóságot Dex
Ferenc országos egyesületi alelnök kép-
-viselte.

A "Fiatal Tanító" c. laptársunk külön-
lenyomataként is megjelent Máté-Török
Gyula cikke: Katonás Népnevelést cím-
mel. A cikk sok hasznos gondolatot vet
'1öl a katonai nevelés terén s hangsú-
lyozza az egészség védelme érdekében
fl. gyermek túlterhelésfől történő meg-

"védését. Ellene van a napi 5 óráig tarló
"iskolai foglalkoztatás egyhuzamúságának.

A Luther-szobor nagybizoltság 1. évi
"február hó 2-án tartott ülésében a végre-
hajtó bizottsági javaslat letárgyalása után
meghallgatta dr. Thulinnak, a vittenbergi
"Luther-múz~um igazgatójának értékes
előadását a szűkebb pályázatra bocsá-
tandó 4 szebortervről s ennek alapján úi,
'szűkebb pályázatra bocsátoIta : Borbereki
Zoltán, Horvay János, Keviczky Hugó és
Lux Ede pálya terveit. Az értekezleten
'Iapunk szerkesztője is résztvett.

Halálozás. Maszny Sámuel ny, kis pesti
áll. isk. igazgató, hiltestvérünk, a kis pesti
-evengélikus egyház másodíelügyelője,
örökös presbitere 79 éves keréban 1. évi
'január hó 22-én elhunyt. Nagy részvét
mellelt lernették el január' 25-én. Az egy-
báznak majd . lélévszáaedon át hűséges,
'fáradhatatlan munkása volt, áldozetkész-
.ségével 'mindenkinek példát mutatott.



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

Kéntori sérelmünk rendezése.
Irta : Grieszhaber Endre Henrik.

Lapunk mult havi számában rámutattunk arra, hogy a kán-
tari és lévitai kérdésnek az anyagi rendezését fontos egyházi.
érdekek is sürgetik. Hivatása magaslatán álló, minden tekintet-o
ben kifogástalan kantor-i és lévitai nemzedék csak úgy fog neve-
lődni, ha ehhez meglesz ~ biztató anyagi ellenérték. De a mél-
tányosság és igazság szelleme is azt követeli, hogy az a tanító,
aki a tanítói munkáján felül még kántori szolgálatra is vállal-
kozik, tehát két embernek a munkakörét vállalja, ezért kétféle
járandóságot is kapjon. Aki pedig ezeken felül még egy harma--
dik munkakört, még pedig a legnehezebb et, a legfelelosségtel'--
jesebbet, a lévitai szolgálatot is vállalja,. az háromféle anyagi
ellenértéket kapjon. A lévitai szolgálattal járó többletmunkát, .
óriási felelősséget, sok gondot és állandó idegfeszültséget csak
az tudja értékelni, méltányolni és így megérteni, aki ebben a
munkakörben már benne élt. Ezt anyagilag sehol sem fogják tudni.
megfizetni akkor sem, ha visszaállítják a régi teljes kántori,
lévitai javadalrnat. A kántori és lévitai javadalrnat minden érdekelt
tanító többszörös munkájával megszolgálja és így jogosan köve-
teli, hogy azzal a bizonyos kántori és lévitai javadalommal többje
is legyen, mint az ilyen szclgálattól részben, avagy teljesen ment
osztálytanító.

Amikor ennek a kérdésnek a rendezését sürgetjük, felmerül
a kérdés, hogy hogyan is gondoljuk ezt elintézhetőnek, amikor az
ügyaz idők folyamán annyira összekuszálódott, hogy -bizony sok- .
féleképpen lehet belőle kihámozni az alapigazságot az érdekelt
tanítóság, avagy a szintén érdekelt állampénztár javára.

_Hogytisztán és tárgyilagosan lássuk az egész tényállást, vissza
kellmennünk a multba.

Az eredeti, tehát a legrégibb díjlevelek egy része pontosan
megállapítja a tanítói, a kántori és lévitai javadalrnat. Itt tehát
egészentiszta a helyzet. A másik része kántortanítói, lévitatanítói,
avagylévita-kántortanítói javadalomról szól. Itt már nehezebb az
eset.Bár a régi jogszokás, amint erre majd későbben még rátérünk,
azvolt, hogy az ilyen javadalom 500jo-át tanítói, a másik 500jo-át
pedigkántori javadalomként ismerték el. Ugyanígy voltak úgy-
nevezettszétválaszthatatlan tételek is, melyeket ugyancsak az .imént
említettfeles arány szerint vettek alkalomadtán számításba. Lénye-
geselváltozásokat jegyezhetünk már fel az 1895. év körül. A gyüleke-
zetekáltal a két-három munkakör ellátására adott osztatlan java-o
dalomkeze! lassanként elosztódni, és pedig a kántori és lévitai
javadalomrovására. Az új híványolc és javadalmi jegyzőkönyvek
kiállításánál kezd a javadalom nagyobbik része egészen tervszerűen
átsétálni a tanítói rovatba, a kántori javadalom mind szűkebbre
zorul,mire végezetül sok helyen nem marad más, mint a (tanítói
javadalomnak a legjobb akarat mellett sem minősíthető) stóla-
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jövedelem és esetleg a lakás teljességében vagy kisebb részében!
Ennek az a magyarázata, hogy a nem állami tanítóságot akkor

a tisztán tanítói javadalom-alapján vették fel a nyugdíjintézetbe.
Ennek természetes következménye volt, hogy minden tanító igye-
kezett minél több javadalmi tételt tanítói javadalomra 4tminő-
síttetni. Igyekezett értéktelen tételeket is sokra becsültetni, és
általában minden j~vadalmi tételt túlértékeltetni, hogy minél' maga-
sabb nyugdíjigényt biztosítson a maga és családja számára. Ezt
tudva, látjuk, mennyire' irreális a javadalmi jegyzőkönyvek leg-
több tételének pénzbeli ellenértéke. Ennek sok tanítótestvérem
látja kárát.

Tanulság okáért ideiktatok egy-két 'példát, melyekből egyben
.azt is megállapíthatjuk majd, milyen arányú volt még 1893 táján
.a javadalmi jegyzőkönyvek alapján a tanítói és kántori javadalom.

Ime, itt van Majos, Nem megyek vissza az eredeti hívány-
.hoz. Ebben még szerepelnek olyan tételek is, melyek az
ú. n. segéd tartására szóltak. Kezdem az 1893. évi június hó 30-án
.kelt 29.751. sz. Vkm. rendelet értelmében felvett első javadalmi
jegyzőkönyvvel. E jegyzőkönyv alapján az összjövedelem (nyug-
díj szempontjából alaposan felértékelve l) 1107 forint 2 krajcár,
vagyis 2214 korona 4 fillér. Kántori címen fel van véve: a lakás,
belsőség (udvar , kert), földjövedelem, failletmény és külörríéle
szolgálmányok (pl. fuvar és kézinapszám) fele. Pénzbeli értékben
.569.20 korona. Marad tehát a tiszta tanítói javadalomra 1644.84
korona. Majoson tehát az 1893. évben felvett javadalmi jegyző-
könyv elosztása alapján az összjavadalomnak a 250/0-aesik a kán-
tori javadalomra.

.. Itt van a szomszédságb,anMucsfa. Az előbbi rendelkezes alap-
j~n felvett javadalmi jegyzőkönyv szerint az összjavadalom 1770
korona. Ebből a tisztán tanítói javadalom 1076 korona, a kantori
pedig 694 korona. A javadalmi tételek ugyanazon séma szerint
vannak elválasztva: lakás, belsőség, föld, fa és szolgálmányok fele
ide, másik fele oda. A kántor-í javadalom aránya azonban sokkal
kedvezőbb, mert míg Majoson a javadalom 250,'0-a,addig Mucs-
fán az össszjavadalom 400/0-a esik a kántori munka dotálás ára !'

Most pedig nézzük, hogyan alakulnak a díjlevelek későbben.
1906-ban Mucsfára kerültem kántortanítóna:k. Díjlevelemben min-
,den egyes tétel tanítói javadalom címén volt felvéve. A kántori
javadalomra nem maradt más, mint a teljes lakás a hozzátartozó
belsőségekkel (kert, udvar). és a következő stólák: temetés 60
fillér, esketés 1 korona (ez az itteni viszonyok szerint igen magas
stóla), keresztelés 40 fillér és egyházkelés 26 fillér. 1920 óta
Majoson vagyok. Itt is a díjlevelemben minden javadalom tanítói.
Kántorinak nem maradt itten sem más, mint a teljes lakás a
hozzá tartozó belsőségekkel és a Mucsfához. hasonló stóla díjak

Világos tehát, hogy az 1893. évi javadalmi jegyzőkönyv el-
lenére is alkalomadtán minden javadalmi tétel tanítói lett és
igy a lévitai és kántor-í javadalom lassan (papíron) elveszett!
Ezért azonban nem érhet szemrehányás sem egyházi, sem világi
hatóságot. Ugy egyházi, mint világi hatóságaink végtelen meg-
-értése, szeretete, nagyrabecsülése és megsegítő készsége nyilat-
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kozott meg mindenkor, amikor a tanítóságon : segíteni akartak
.azáltal, hogy kérésére a javadalrnat tanítói javadalomnak vet-
ték. Igy akarták nyugdíji:gényét emelni. Ezért csak a legnagyobb
elissmerés illeti őket kivétel nélkül. Szemrehányásról még csak
szó sem lehet. És ugyanez a megértő jószándék nyilatkozott' m~g
abban is, hogy az egyes tételeket a reálisnál jóval magasabban'
értékelték. Ezzel is csak segíteni akartak a mindíg szegény anyagi
sorban sínylődő tanítóságon!

Hogy maga a hivatalos államhatalom is elnézte ezt az Ú. n. át-
sétálást a kántori javadalomról a tanítóira : érthető, ha figyeljük
a következményeket. Mintha csak előre látta volna, hogy rövi-
desen fizetésrendezésre kerül a sor, amikor nagy pénzügyi meg-
takarítást jelenthet majd, ha sok a tanítói helyi javadalom és
kevés a kántori. Kiegészíteni csak a tanítói javadalrnat kellett
mindíg.

Az első kedvező alkalom meg is jött rövidesen 1907 -ben,
amikor a magyar államhatalom elsőízben csonkította meg jogi-
lag a kántor-í illetményeket. Az 1907. évi XXVII. t.-c. ugyanis azt
mondja, hogy haa hitfelekezeti tanító az 1868. évi XXXVIII. t.-c.
141. §-ának harmadik bekezdése értelmében kántor-í teendőket is vé-
gez, akkor a tanítói és kántori járandóságok a törvény 1L, §-ának
rendelkezése értelmében együttesen mind beszámitandók az 1907.
évi XXVII. t.-c. 2. §-ában meghatározott illetmények megálla-
pításánál. (Tudvalévő, hogy az akkori alapfizetés a következő volt:
az 1-11. lakbérosztályba sorozott községekben 1200 korona, a III-
IV. lakbérosztályban 1100 korona, a többiekben pedig 1000 korona.)
Itt játszottak tulajdonképpen először fontos szerepet az. Ú. n, szétvá-
laszthatatlan tételek. Ezekre nézve pedig akkor úgy intézkedett
a miniszter, hogy a 29.751/1893. .sz. körrendelet alapján a szét-
választhatatlan javadalomrész 500;0-a tanítói, 500/0-a pedig kán-
tori javadalomként veendő és az ílykép tanítói javadalomnak mi-
nősített ezen 500/0 még abban az esetben is beszámítandó a nyug-
díjjogosultság megállapításánál, ha ezen beszámítás a törvény 2.
§-ában előírt alapfizetés mérvét túlhaladná is.

Jogi. fontosságú megállapítás azonban az, hogy a kántori já-
rulék egész összegének, vagy bizonyos részének a tanítói fize-
tésbe és nyugdíjigénybe történt ezen belevonása a hántori járu-
lék iellegét, tehát eredetének jogi természetét érintetlenül hagvja!

1907 után változó szerencsével fejlődik az ügyünk. Az 1913.
éviXVI. t.-c. 25. §-a azt mondja : »Ha ahitfelekezeti népiskolai ta-
nító az 1868. évi XXXVIII. t.-C. 14L §-ának harmadik bekezdése
értelmében kántori teendőket is végez, és ha az iskola fenntartó
által részére biztosított tanítói fizetés 1000 koronánál kevesebb,
a tanítói és kántori járandóságok 1000 korona erejéig együttvéve
tanítói fizetésnek számítandók.«

Visszaáll az eredeti rend és így javul a helyzet az 1918. évi
VII!., ú.n. néptörvénnyel, melynek 6. §-a szerint a nem állami elemi
népiskolai tanítók fizetéskiegészítő államsegélyenek a megállapi-
tásánál a tanítók netáni kántori illetmény ei a kiegészítendő ta-
.nítóiilletménybe be nem számíthatók.

Sajnos, nem sokáig élvezhettük, ezen igazságos intézkedésnek
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anyagi előnyét. Az elemi népiskolai tanítók stb. illetményeit meg-
állapító 1922. évi 700 eln, sz. Vkm. rendelet hatályon kívül he-
lyezi az előbb említett néptörvény rendelkezéseit és visszaállítja
ismét az 1913. évi XVI. t.-C. 25. §-ának az előbb már említett in-o
tézkedéseit.

Azóta a helyzet annyiban változott az érdekelt tanítóság rová-·
sára, hogya legutolsó rendezés óta a helybeli javadalom teljes
egészében tanítóinak számít. Indok: az állampénztárnak nehéz hely-o
zete. Vígasz : ideiglenesen ! Hogy az állampénztár a kántori és lé-
vitai javadalom címén mennyit vett el az érdekelt tanitóságtól,
nagyjából megállapítható abból, hogy ennek a' kérdésnek a ren-.
dezéséhez kb. hat millió pengő kellene. Elismerjük, hogy tekintélyes.
összeg. De nekünk, szegény javadalrnazású tanítóknak éppen azért
annál fájdalmasabb. És ha minden magyar társadalmi osztályt
ilyen arányban sújtottak volna, akkor az állam pénzügyi helyzete
bizonyára már régen helyrebil1ent volna!

No de feledjünk és bízzunk!
1939. január 18-a új reménysugarat vetett az érdekelt magyar

tanítóság r.égóta borús egére! Kiváló kultuszminiszterünk, Teleki
Pál gróf Ő excellenciája Béldi Béla képviselő úr őméltóságának
egy interpellációjára azt mondotta, hogy maga is anomáliának tartja
a kántori javadalomnak a tanítóiba való olvasztását.

Mi nem kérünk semmiféle megkülönböztetett elbánást.
Csak méltányosságot és igazságot ez ügyünkben. És mi ren-
dületlenül bízunk most már, hogy ügyünk Teleki Pál .. gróf
Ő excellenciájának és kiváló vezérkar ának a kezében nagyon jó
helyen van. Aki meg tudta védeni a magyar nemzetnek az igazsá-
gát, az meg fogja találni a rnódját annak is, hogy a kántori ügyet
az érdekelt tanítóság teljes megnyugvására véglegesen rendezze,
Szervesen hozzátartozik ez a kormány szociális programmjának a
teljességéhez!

*
Passióéneklés Nagvbörzsőnvben.

Irta: Kertai János igazgató-tanító, Kőszeg.

Februári számunkban a nagybörzsönyi gyülekezet életéből is-
mertettem néhány érdekes adatot, s mivel megemlékeztem a passió-
éneklésről is, nem tartom érdekteleimek, hogy erről az igen szép
szokásról bővebben szóljak.

Mint már említettem, a. szok ás Selmecbányáról került a gyü-
lekezetbe A birtokomban levő passiókönyvecske címe: »Das Lei-
den und Sterben unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, wie
selbiges nach Anleitung des H. Evangelii S. Johannis (S. Matheis)
mit untermischten Choralen jahrlich am Palmsonntage in evange-
Iischer Versarnmlung zu Schemnitz abgesungen wird. Zu finden bei
Samuel Kothmeyr, 1757.«

Az évszám arra enged következtetni, hogy itt régi tradícióról
van szó. A hívek közt nem is akad ember, aki ne úgy emlékezne a
passióra, mint amely szokás már mindíg megvolt náluk.

Két héttel Virágvasárnap előtt összejön a »művészgárda« az is-
kolában, hogy esténként a passió egyes részeit gyakorolják. Az.



én időmben Melich Gyuri bácsi volt a főreridező és ő is énekelte
az evangélista szerepét. Öreg, 70 éves ember volt már, és évtize-
dek óta vezette a passiót. Egy ízben, betegsége miatt nem énekel-
hetett, akkor König cipész helyettesítette. Utóbbi egyébként Krisz-
tus szer_epét viselte a karban. Pilátus Melich Jánosbácsi volt. (Vaj-
jon élnekl.-e még ezek a jó öregek?) Gyuri bácsi minden szerepet tudott,
ő tanította a fiatalokat a recitativo hanglejtéseire. Ha valaki le-
felé vette a melizmát valamelyik szótagnál, pedig azt felfelé kel-
lett volna énekelnie: akkor Gyuri bácsi megállította, és az egész
mondatot előlről énekelte. Nagy türelmet és hozzáértést tanúsított
ő ebben. Azoknál a részeknél, ahol a tömeg »Ieszítsd meg«-et kiált,
lányok és férfiak két szólarnú kórusban szólalnak meg. A drámai
részek közben korálokat énekel az egész gyülekezet, amik a passió-
könyvben találhatók a megfelelő helyen, úgy, hogy ez a paasió-
könyvecske valóságos vezérkönyvnek tekinthető, ami minden hívő
előtt ott fekszik a templom padján.

A próbálera a kántor is bemegy és figyel, esetleg szakvéle-
ményt: ad, ha a helyzet úgy kívánja. De ott vannak a kurátorok is,
akik a gyülekezet pincejéből egy kevés borocskát hoznak, mert
az énekesek torka nagyon ki talál száradni, Öszintén szólva, iga-
zán mértéket tartanak a kor tyintásban, s a próbáknak nem az ivás
a célja. 4 évi működésem alatt a passiót magam is megtanultam,
s le is kottáztam, de sajnos, a kotta valahol elkallódott.

A Virágvasárnapon és Nagypéntek délelőttjen előadott passióra
az egész gyülekezet elmegy. A templom ilyenkor zsúfolásig meg-
telik. A hívek valósággal átélik a bibliai drámát, de azért kritiku-
sok is akadnak, akik különösen az esetleges új énekeseket meg-
bírálják. Ilyenkor prédikáció nincsen, az oltári szolgálat után kö-
vetkezik a passió. A kar az orgona környékén helyezkedik el. A
kántor D-dur 3. és 5. lépcsőjét intonálja, ebből .a két kezdőhangból
indul el az evangélista és lassan, folyamatosan megindul a recitáló
ének. Két óra hosszat tart az egész, melynek végeztével oltári ima,
Miatyánk és áldás következik. Meg kell még említenem, hogy an-
nál a részriél, mikor Jézus lehajtja fejét és meghal, néhány percnyi
csend van a' templomban; utána a leányok valami panaszos sirató
éneket énekelnek.

Ahogy erre a passióéneklésre visszagondolok, mindíg mélyen
érzem egy hívő sereg áhítatos kegyeletének gyönyörű meg-
nyilvánulását, melyben ők öntudatlanul is vallásos misztikumot lát-
nak. Ettől eltekintve pedig éneklésük igen szép népművészeti
teljesítmény.

Folyóiratszemle.
»Magyar Kórus« 32. szám. - A lap hangjegymellékletei kö-

zül Adám Jenőnek gyermekkarraés orgonára írt »Mostan
kinyílt« című karácsonyi kórusát evang. énekkaraink is igen jól
használhatják (eredetileg a szerző »Magyar Karácsonye-ában sze-
repelt). Aki e művet két évvel ezelőtt a turai elemisták előadásá-
ban hallhatta, az nem felejti el a hatást, melyet e kitűnően hangzó
kompozíció tett. A majdnem teljesen egyszólamú kar, (mely szóló-
ként is énekelhető), népi dallamot dolgoz ~el, ezt kíséri az or-
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gona. - A szövegrészben Volly István a karácsonyi népénekek rit-
musáról íro Megállapítja, hogy népünk karácsonyi dalai túlnyomó-
részben páros üteműek és feszes ritmusúak. A páratlan ütemnemek
ritkábbak, különösen ritka a rubalo. (Érdekes volna tudni, hogy
vajjon evang,. vidékeken milyen magyar vallásos népdalokat éne-o
kelnek, ha ugyan énekelnek egyáltalában?). - Molnár Antal a
-ciszterci gimnázium minden tekintetben követésre méltó hang-
versenyéről ír meleghangú beszámolót. - Ezenkívül többek kö-
zött a róm. kat. templomokból kitiltott nászirrdulókról szóló cik-
ket, gazdag hirrovatot és irodalomismertetést találunk e számban,

Sch. t.

Hangjegyismertetés.
A 101 és 102 után most megjelent a 100 is! A »Magyar Kórus«

kiadásában megjelent »Száz népi játékdal« (Kerényi György szer-
kesztése) voltaképen a sorozatnak úgy számszerint, mint tartalom-
ban az első füzete. A két füzet népdal után ez népi gyermekdalokat
közöl. Különös értéke a füzetnek, hogy a dalok mellett mindjár t.
közli a hozzátartozó játék leírását is. Mindenki, aki gyermekekkel
foglalkozik, már régóta hiányát érezte az ilyenfajta gyűjtemény-
nek. Benne a legegyszerübb dallamú és szövegű mondókáktól a
megjátszásra alkalmas dalokig minden fajta énekes játékot meg-
találunk. Ezentul már nem kell a legkisebb magyar gyermeknek
sem idegenbe menni játékért, dalért! Magyar anyák, óvónők, ta-

o nítók a legkülönfélébb nehézségü dalokból találnak megfelelő anya-
got s így a gyermekek már egészen kicsi koruktól ősi magyar zenei
levegőben nőhetnek fel. A dallamok értékét az fémjelzi a leg-
jobban, hogy közülük számosat neves zeneszerzőink is (Kodály,
Bárdos, stb.) feldolgoztak gyermekkaraikban. Igen sok darab ün-
nepélyeken való előadásra is jól felhasználható, mint kórus-ének-
kel kísért játék. Mindent összegezve: ez a füzet is méltóan sora-
kozik a többi 100-ak mellé. Várjuk a folytatást! Sch. 1.

*
Rövid közlemények.

Lapunk ezevi márc. és ápr. havi hangjegymellékletét mai szá-
munkhoz csatoljuk. (Gárdonyi Zoltán: A CXVI. zsoltár.) A közölt.
karének kétszólamú egynemű kar, polifónikus stílusban. Az eredeti
hangmagasságban női- vagy leány-karra alkalmas, 1-2 hanggal
mélyebbre helyezve jó készültségű gyermekkórusok is megpróbál-
kezhatnak az előadásával. Szövegének tartalma folytán bárminő
hálaadó ünnepre alkalmas. Előadási időtartam: 4-perc.

Ugyancsak mai számunkhoz mellékeljük az »Enekesrendi tájé-
koztató prot. kórusok és iskolák részére« C. jegyzéket, melyben a
Magyar Kórus kiadványai közül mindaz fel van sorolva, amit kó-
rusaink és iskoláink is használhatnak. A vallásos kórusok ilyen
célú jegyzékének az összeállítását Schulek Imre munkatársunk
-\régezte. . o o G.

Nyomatolt Garab József könvvnvorndéiéban Cegléden.


