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A nagy diadal.
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, , . Elnyeletett a halál diadalra, ..

Elérkeztünk nagyhéthez s ebben a keresztyén ember legna-
gyobb ünnepeihez: Nagypéntekhez, majd azután: husvéthoz. E
kettő összetartozik. Nagypéntek nélkül nincs husvét s kétségbeejtő
volna, ha nagypéntekkel .lezárult volna Krisztus Urunk földi élete,
ha nem lett volna husvét. Mind a kettő hozzátartozik a váltság nagy
művéhez.

Az emberiség három nagy csoportba sorolható. Igen sokan
vannak, akik nem gondolnak a halálra, csak e földi élettel törődnek.
Ha jól megy dolguk, ezt a földi jólétet szeretnék az örökkévaló-
ságig megnyújtani. Akinek pedig rosszul megy a dolga, azért só-
hajtozza a halált, hogy minél előbb vége legyen földi nyomorúsá-
gának, de hogya testi halál után mi következik, arra -fásult kö-
zönnyel még csak nem is gondol.

Az emberiség kisebb része. gondol a túlvilági életre is, még-
pedig rettegéssel, mert bizonytalannak látja azt, mert nem egészen
alvólelkiismeretével megérzi, hogy e földi halál után jön a szám-
adás. .

Az emberiség még kisebb része, a Krisztusban hivők serege
bizalommal tekint a jövendőbe, mert hallja - a boldogító angyali
szózatot : Nincs itt, mert ' feltámadott (Máté 28-6,) s örömmel
'zengiaz énekköltővel : ". Ott leszek, hol Uram van, ez' az én bizo-
dalmam (216. ének 1. v.)

Melyik csoporthoz tartozol kedves Tanítótestvérem ? Allapít.sd
megmagad. Ha úgy érzed, hogy még nem tartasz a harmadik cso-
portbeliekkel, akkor borulj oda a golgotai kereszthez s bűneid
terhét lerakva, fogadd el a kegyelmet, mely a te számodra is
elkészíttetett s ennek a kegyelemnek birtokában nem fogsz rettegni
a haláltól, hanem örömújjongva kiáltasz fel te is a nagy apostollal:
»Halál!hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad? Hála légyen
az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisz-
tus által.« Ámen. B. Á.
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Történelmi idők.
, Minden magyar lelkét öröm töltötte el, amidő~ az 1939. év
márciusi szabadságünnepe új tartalommal telt meg. A kilencven-
egyedik évfordulón szinte élhalványult március idus ának jelen-
tősége a rohanó élet új, meg új sqrsdöntő eseményei mellett.
Valamikor tizenkét pont képezte a szabadság után vágyakozó ma-
gyar nemzet kívánságát. Ma egy pontba foglalható mindez össze,
abba az egy szóba, ami így hangzik: Nagymagyarország.

Ez a gondolat villant meg elmémben, amikor március idusa
előkészületei idéjén megjött a híre a magyar honvédség indulásának
arra a történelmi emlékekkel megszentelt földre, a Kárpátok aljára,'
ahol egykor Árpád hadai először álltak meg s ütöttek tábort,
ahol oly sok vér hullott a megszentelt magyar hantokra, ahol
Rákóczi lobogója oly hívogatólag hirdette a szabadság szent esz-
méjét, a nemzeti önáll óság minden kincsnél értékesebb nagy gon-
dolatát.

Sok tanulságot' rejt magában a mai történelmi korszak. Nem
lehet lekicsinyelnünk azt a régi igazságot, hogy a népek, nemzetek
ellen elkövetett vétkek nem maradnak büntetlenül s nincs olyan
történelemhamisítás, olyan világámító politikai ügyeskedés, amely
előbh-utóbb napfényre ne kerülne! Hova jutott az a rövidlátó, félre-
vezetésre épülő, nagyhatalmi politika, amely a cseh-szlovák állam-
szörny sorsát rövid, nagyhatalmi hóbort jának útján át oly szé-'
gyenteljes bukással pecsételte meg? Milyen nagy lelkiismeret-
vizsgálásra kényszerítheti a történelmi fordulat azokat - a még
életbenlévő - államférfiakat, akiknek szerencsétlen alkotása a
páriskörnyéki békék óriási tévedéseit s annak húszéves nyomo-
rságát zúúdította Közép-Európára! Mennyi a tanulsága az oly
korán bekövetkezett szükségszerü változásoknak !

Még ha szembehelyezzük is az igazság győzelmének törhetet-
len hitével a szerencsés hatalmi politika útját s azt hangoztat juk
is, hogy mindez a sok gyors változás, az összeomló állarnszerve-
zetek előrelátható sorsának beteljesedése a német erő óriási meg-
növekedésének és hatalmas nemzeti fellángolásának, továbbá utól-
érhetetlen szervezettségének javára írható, akkor sem kell fel-
adnunk a lényeget: az igazság beteljesülésének elvét. Mindegy,
hogy milyen fordulatok útján, melyik oldalról kezdődött meg .a
biztosan elkövetkező beteljesedés, mi az isteni jgazságszolgáltatás
diadalát látjuk abban. Ezt, kell benne látnia minden tisztán érző
és gondolkodó embernek. De különös en ezt a tanulságot kell meg-
szívlelnünk nekünk, nevelőknek. Ha látjuk is az igazság elnyomását
munkálkodásunk közben, a sokfelé ágazó hívatás területén, a
gyermek társadalmának mozgalmas életében, mégsem szabad csüg-
gednünk' munkánk, törekvéseink sikertelensége miatt, mert örök

listeni törvényszerüségek irányítják az életet) a világ folyását és az
igazság elnyomása mindig csak rövid győzelmet jelentett a, vele
szemben álló erőknek s a végső diadal annál nagyobb lett, minél
nagyobb erőszakka] szemben tört az utat magának.

Ráirányítja' figyelmünket ez az idő a .mi derék, új honvéd
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hadseregünkre, is! Fiataiabb kerosztályai már UJ nemzedék, rész-
ben a világégés után felnőtt ifjúság köréből alakulnak. Magatar-
tásuk, nemzeti érzésük, lelki megalapozottságuk sok tekintetben a
mai tanítónemzedék nevelésének munkája. Elindulásuk s honúrikat
egy 'kis részben újra vissza ézerző útjuk ennek a munkának a
próbaköve. Sok nehéz akadályon át s hatalmas ellenkező erők.
kísértő eszmék és romboló irányzatok ködös útjain át kellett e
nemzedék világf elfogását kialakítani. Vajjon - mennyire sikerült
ezt a világnézetet a nemzeti alapra helyezni, a nemzeti eszme; a
közösségí gondolat s a haza mindenek előtt valóságának alapjára
építeni s megszilárdítani ? Kétségünk nincs, hogy minden tekin-
tetben sikerült !

Jóleső érzéssel láttuk, hogy a gyors bevonulás zavartalanul-
folyt le. A szervezettség, a jól felszereltség csak külső benyomá-
sok, de máris biztató zálogai a teljes felkészültségnek s az igazi
nemes, a kötelességteljesítést soha meg nem tagadó : katonai szel-
lemnek. Kísérje minden Iépésüket áldás, amiért elérték nemzeti
céljaink rájuk ruházott részletfeladatát : a rutén föld teljes fel-
szabadítását! S. B.

Lehr Albert ifjúsága.
Irte : Hajas Béla. Anyám emlékének.

Lehr Albert Mihály, Lehr András tanár hatodik gyermeke,
1844. április 25-én Sárszentlőrincen született. Atyai nagybátyja:
Lehr András, a' németországi eredetű, Kistormásról Gyönkre köl--
tözött vaskeresekedő, atyai nagyanyja mohai Kiss Katalin, mohai
Kiss Péter, györkönyi esperes leánya volt. Az idegen eredetű
család sarjadékában magyar - nemesi vér is csörgedezett. -

Elődeitől kiváló szellemi képességet örökölt. A színmagyar
szülőhely , a 38 éves kis gimnázium, a családjában Petőfi iránt
ápolt tisztelet serkentőleg hatott fogékony lelkére. Edesatyja a
környék magyar nemzeti műveltségre vágyó ifjúságának köztiszte-
letben álló vezetője volt. Lehr Albert nem mindennapi tehet-
ségemár kisgyermek korában nyilatkozott. 1848.-ban, 4 éves korá--
ban, vendégek jelenlétében asztalra állítva, elszavaita Petőfi Nem-
zeti dalát (dr. Kiss István közlése). Elemi iskolai tanulmányait-
Németh István, lőrinci tanító keze alatt végezhette. Kilenc éves --
volt, mikor a lőrinci kis gimnázium válságba jutott. A Thun-Iéle
Organisations Entwurf új feltételekhez kötötte a nyilvánossági
jogot, a fenntartóság azonban nem birta a terhet s az iskolát
nem tudta megnyitni. Sopronban' 1851-53-ig volt ily kényszer-
szünet, Lehr Andrást tehát 1853-ban meghívták a most már kerü-
leti soproni liceumba. Itt Lehr Albert már az 1853-4. az I. osztály
tanulója s 1863-64-ben végzi a: teologia III. (utolsó) évfolvamát.

Középiskolai pályája az önkényuralom idejébe esett. Á Iice-
umnak e korb eli életéről művészi és tanulságos képet rajzol Payr
Sándor Gyurácz Ferenc életrajzában. Gyurátz Ferenc 3 évvel idő-
sebbvolt Lehr Albertnél. Minthogy azonban Gyurátz Ferenc elég



későn, Lehr Albert pedig korán került a Iiceumba, Lehr Álbert
két osztá:llyal feljebb járt, mint Gyurátz Ferenc. Az az időszaka
volt ez a soproni iskolának, amikor a felsőbb rendelkezések értel-
mében németül kellett (volna) tanítaniok. Az igazgató s a tanári
kar bámulatos leleménye tudta csak ezt a feladatot közmegelége-
désre megoldani. Dux (Dóczi) Lajos, aki az iskolába lépésekor
egy szót sem tudott magyarul, akkor tanulta meg a magyar nyelvet
s fejlett magyar íróvá. A magyar érzés egybeforrasztotta a tanári
kart s. az ifjúságot. A vizsgáló biztosok (Mikulás János, Szilágyi
Ferenc) :látogatásakor a soproni poncikter gyerekek tüntettek né-
met tudományukkal. A felügyelő urak el voltak ragadtatva, Király
József Pál igazgató pedig fölényes arccal nézett körül. (A nagy-
körösí diákokat is nagy nyelvtehetségekké tette az idő.) A civitas
fidelissima falai között egészen különlleges élet lehetett a Bach-
kerezakban. Az ifjúság Ludas Matyi furfangjával dolgozott, a
két iskola (kat. és ev.) igazgatója pedig nem győzött felelősséget
vállalni az ifjúságért .. Mindegyiknek a keblében igazi hazafi szív
dobogott, .

.Lehr Albert pedig olthatatlan szomjúsággal tanult. Az 1. osz-
tályban Turchányi Adolf, Klceblott Hermann, Poszvék Gusztáv,
Zsarnoviczky György és Malatides Sándor keze alá került. Mind
oly férfiak, akik Payr Sándor szavai saerint »vállalkoztak« a taní-
tásra. Malatides Sándorr-a magam 'is hálás' kegyelettel gondolok.
Arany halladáie ő ismertette meg velünk. A II. osztályban Tur-
chányit a fiatal Schranz János váltotta fel. A Ill. osztályban mint
újvtanára : Petrik János Jakab és Rajcsányi János tanítja. Az V.
osztályban Király József Pál, Lehr András és dr. Keszler Ká-
roly is mcsterei közt van. A Vr. osztályban a nagy hírű Domanov-
szky. Endre (Domanovszky Sándor édesatyja) tanítja a magyart,
a VIL-ben.Müllner Mátyás a görögöt, Domanovszky a magyart,
történelmet és bölcseletet. A VIIr. osztályban a hit- és erkölcs-
tant Pálffy József adja elő. Mily különböző hangzású nevek! De
valamennyit magyar nemzeti öltözetben kell elképzelnünk, mert
valamennyien a magyar nemzeti eszme lánglelkű apostolai voltak.
Az 1856-57. évben a Ill. o, tanulók sorában Besztercétől Tri-
esztíg találunk lakóhelyneveket. Vannak ez időszakban ott tolna-
megyeiek is. A felső osztályokban természetesen, de az alsó osz-
tályokban is vannak. A lőrinci iskola egy időre bezárult, tanáruk
'is ott ül a soproni tanári széken. 1855-56-ban a LV. osztályban
Wagner Samu (Varsád}, Grosch József (Varsád)', Haffner Imre
(Kölesd), Scriba Gyula és Rudolf (Apáthi), az Vi-ben Pesti József
(Uzd), Szeute Gábor (Nagyszokol), Tóth Móric (Simontornya),
a VII.-ben Bauer Adolf (Kalaznó}, Bergmann Adolf (Intézmény),
a VIIL-ban Haffner Lajos (Kölesd}, Hartmann Gusztáv (Kéty)
olvasható a Tudósítváriyban.

Abban az időben az iskola kevesebb terhet rótt a tanulókra.
Kevesebb volt a heti óra szám, kevesebb volt az anyag. A dél-
előtti és délutáni tanítás nem fárasztotta úgy a növendékeket,
főleg ha az órarend alkalmasan volt csoportosítva. Az iskola-
kőnyvek rövidek voltak. Egyes tárgyakban felesleges is volt a
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könyv; mert a tanár' magyarázata' mellett csak r6vid'jégyzet~t
kellett, - igaz, hogy pontosan -, megtanulni. Ez. a vrendszer
bőséges időt engedett a törekvő tanulőknak az' önképzésre. Nem-
csak a szépirodalom okozott nekik gyönyörűséget:' tudományos
könyveket is szívesen forgattak. Eszük, gondolkodásuk .nevelödött
rajtuk, ismereteik észrevétlenül gyarapodtak. Nem csekély dolog
az, ha a tanulni akará ifjú megérti a tudományos munkát :,'értelmi
fejlettségre mutat. Némelyek könyv olvaeásáhcz :nagyfokú olva-
sottság szükséges. Egyik kiváló tudósunk mondotta el, hogy Hanke
Leopold híres könyvéből (A római pápák) először 'csak ,t8 'lapot
tudott elolvasni. A művet történetes-en 'éppen Lehr .Albet-t for-
dította síma, gördülékeny nyelven -" de 'a könyv mégis nehéz
tárgya magát Lehr :Albertet is bizonyosan' megpróbálta. Az' js-
kolai könyvtárak sűrű .Látógatottságrrak 'Örvendte!<. Az elfeledett
tudósok munkái előkerültek s észrevétlenül irányították a késő
utódok tudományos gondolkodását. A felső osztályú tanulók között
tekintélynek örvendő irodalmi, történet-, térmészettudéeokr vböl-
cselők akadtak. Egyesek tőbb nyelvet tanultak meg. A soproni
iskola tanárai között mindig voltak nagy nyelvismerök. ' Hrabov-
szky Dávidtól, Király József .Páltól, Turcsányi Adolftól és Posz-
vék Gusztávtói külön tanfolyamon francia: nyelvet is lehetett ta-
nulni. A nérnet nyelvet a soproni családok körében gyakorlatilag
is el lehetett sajátítani ~(e sorok írója is 'cserében volt egy' évig),
Poszvék Gusztáv mindazonáltal német előadó- és '&zav~lati gya-
kerlatokat is .tartott'. Nagyon korán otthont talál á gyorsírás a
líceumban. Mihelyt Markovics Iván magyar nyelvre alkalmazta
Gabelsberger Xavér- Ferenc jeles rendszerét, Sopronban' ifjú !" agi
gyorsírökör 'alakult. Tudvalevő; hogy a mai egységesg)iőrsírá:s
ezen a rendszeren alapszik. ' " ,

Nevelték Lehr Albertet a nagymultú iskola hagyományai': A
líceum híres" tanulóinak emlékét, mindig "ápolta a lic~um., )(Ís
János püspök hamvai a ,1iceum' épülete mögötti egykori temetőpen
pihentek. A régi híres tanárok emlékér pedig a,:tamilók ,kegyé-
lete őrzi. Apáról fiúra száll az emlék. Az apainég l~tta,:d~resedő
fővel beszélt gyermekének a nagy tanárról, a gyermek a. nagy
tanárt jeles alkotásaiból törekszik. megismern(, .' ,.' "

Lehr Albert tanulásra vágyó lelke sok ösztönzést nyerhetett
Sopronban. Maga az ősi város mindíg otthona volt atudomá-
nyoknak és müvészeteknek. Aki pedig, belép a' líceum »aedess
Musis erectae« feliratú épületébe, úgy érzi magát, mintha való-
ban ott laknának a görög világ istenasszonyai ; mintha ott avat-
nák költővé, tudóssá azt az ifjút, aki szolgálni akar nekik. Lehr
Albert már lőrinci otthonából Petőfi lelkét hozta magával.
Sopronban a Ill. osztályban, a szókötéstan magyarázata közben
Malatides Sándor bizonyosan felhívta Iigyelmét a Családf körre
és költőjére. A szülői hajlék 'i-5 nagyban táplálhatta irodalmi
hajlamait. Az otthoni rnunkarend azt kívánta, hogy vacsoráig el-
készüljön Ieckéivel," még magánó.ráival is (a Lehr-fiúk azzal is
foglalkoztak, könnyíteni a seülökön). Vacsora után az egész ház
olvasmányt vett kezébe. Mély csend borult a szobára, a család
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.Lehr Albert kétségtélenül teljes készültseggel fej'ezte be a
gimnáziumot. Párathin jártasságot szerzétt a magyar, latin és
nérnet irodalomban. Emlékezőtehetsége egyenesen bámulatos. Ren-
geteg verset tud könyv nélk-ül mind -a három nyelven. Nagyon
szeret szavalni es felolvasni. Ezt a két művészetet otthon is gya-
korolta. Ha jó kedve volt, felolvasott á családnakmágyar es nérriet
költőkből: Schiller es Goeth'e költernényeit éppen ugy tudta könyv
n'élkül,' mint a magyar költőket. Ezeket későBb sem feJ'~jtetté 'el.
Pesten, égy Tolnai Vilmossal tett séta alkalmával könyv nélkül
elmondta az Elveszett alkotmány két énekét rnirrden fennakárlás
nélkül. Még magyarázatokat is fiizű'tt hozzá. "

Ezzel a nagy irodalmi hajlammal iratkozott be a teologiár ai
Az önképzőkörben itt is nagy szerepe volt. Mint 1. éves teolcgns
kilencszer lépett fel. Kifogások természetesen merülnek fel sza-
válata ellen. Tudjuk, hogy a társak maguk a legfélelmesebb bírá-
lók. Műsor án kizárólag Petőfi és Arany költeményei szerepednek.
1861 november 2~án Petőfi: Minek nevezzelek ? című k'Ültemé-
nyét adta elő. ~ jegyzőkönyvi bírálat azt írja, hogy »rrémely
helyen érezhetöbben kellett volna feltüntetni az odaengedést és
gyöngédséget«. 1862 február 13-árt a XVI. gyülés »Tekírrtetes
Radó felügyelő úr , Müllner Mátyás igazgató úr, úgy szintén T.
Lemerci Sándor úr 5 több helybeli és vidéki uraknak jelenléte-
ben tartatott«. Ezen szavallott Lehr Albert: Rózsavölgyi halálára
(Petőfi). - 1862. máj. 21-én az örömünnepen is szerepelt. A június
I-én tartott örömünnepen pedig »Egy költő dalai« címen saját költe-
ményeit adta elő. 1861 dec. 14-én mint bír-áló szerepel. Hechtl Ká-
rolynak a megelőző ülésen felolvasott munkáját bírálja. »A bíráló
- mőndja a jkönyv - nagyon is csípős, pedig nincsen mindenben
igaza, több észrevételei megcáfoltattak; különösen nem helyesel-
tetett bírálónak a munka felosztását illető véleménye, noha nem
lehet állítani, hogy ezen felosztás egészen jó volna. Különben a
bíráló nagy szorgalommal dolgozott.« A jegyzőkö;nyv első és utolsó
mondata Lehr Albertnek nem egy bírálatát jellemzi, A csípősség
vegi:g vonul rajtuk. A mult század ötvenes éveiben a folyóiratok
bírálataiis csípősek szoktak lenni. Ezt legújabban Szirmyei Fe-
renc is megállapítja egyik tanulmányában (1. K. 1937). Munkáiban
azonban a nagy szorgalom nyomai is inindenütt nyilvánvalók. Meg-
felelő előtanulmányok nélkül Lehr Albert nem vett tollat akezébe.
Sokszor apró, tömör mondatai a gondolatok egyszerüségét és tisz-
ságát mutatják. Maga emlegette, hogy az apróbbmondatos előadás
nehezebb, mint a hosszú mondatokból álló. Petőfi Sándor és Gre-
guss Agost .prózai előadása ebben a tekírrtetben imíntaképül állha-
tott előtte. Jeles kortársa: Riedl Frigyes és ennek a híve volt.

Az 1862/63. és 1863/6lf. évben őt választják a kör jegyzőjévé.
Megfelel ma az ifjúsági elnökségnek. NBndkét évben 5-5 szavalla-
táról beszél a jegyzőkönyv. 1862-3-ban saját költeményeit is
előadja. Ebben az időben történt, hogy az egyik gyűlésen egy
Arany-sor magyarázatában egyedül marádt. Véleménye mellett
azonban szilárdan kitartótt, Nem 'engedett. -Iavaslatára maga Arány
ítélt a Kérdésben s Lehr Albertnek adott igazat (lVI. Nyelv. 1937)_.
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Az önképzőkörben való gyakori szereplése azt a sejtelmerkelt-
heti bennünk, hogy Lehr Albertből nem lesz papi ember. Tanár-
nak 'készül. Gyurác Ferenc rossz néven is veszi ezt tőle, Lehr
Albertet azonbaha kor nemzeti iránya az irodalom fele ragadja.
Repeső örömmel lesi Arany János szépirodalmi és kritikai folyó-
iratait. Az esetben megjelent rendkívül tanulságos műbölcseleti és
nyelvészeti cikkek, valamint szépirodalmi dolgozatok mélyítik -
saját bevallása szerint - elméleti' tudását s gyarapítják irodalmi
ismereteit. Külön fejezetet érdemel e kérdés mégvilágítása. Nem-
csak Lehr pályája hajlik ebben a korban a nemzeti irány felé.
Toldy Ferencből az orvosból, Beöthy Zsoltból, a miniszteri titkár-
ból ,irodalomtudós lesz, Hunfalvy Pálból, a jogászból, nyelvész,
Szarvas Gáborból hasonlóképpen. Súly Kálmán, a műegyetem ta-
nára, áthajlik, a nyelvészet felé s, évtizedek múlva ő alapítja meg
a Nyelvtudományi Társaságot és a Magyar Nyelv-et. Ennek Lehr
Albert egyik Jegszorgalmasabb munkatársa lesz.

18M-65,-ben a halléi egyetemet látogatja. Itt már egyenesen
Pott összehasonlító nyelvészeti, Bernhardy latin-görög, irodalmi és
Erdmann bölcseleti előadásai érdeklik. 1865 őszén ,pedig, 21 éves
korában, .könyvekkel vés kellőképpen felszerelve elfoglalja a sár-
'szentlőrinci iskola egyik tanári székét s folytatja azt a munkát,
melyet édesatyja 1853-ban abbahagyott.

Család, iskola. munkatábor.
A Soproni Szabadegyetem 1938/39. évi előadássorozatán \939 jan, 20-án elmondotta

Rozsondai Károly evangélikus tanítóképző-intézeti igazgató,

Bevez~tőül pár tájékoztató szót mondok az előadásomról. Az
előadás a következő cimet viseli: Család, iskola munka-
tábor. Könnyen belátható, hogy a család és iskola bármilyen
kérdésében sokan, csaknem mindnyájan érdekeltek vagyunk. Ha
más ok miatt nem is, de azért mindenesetre, mert hozzátartoztunk
családunkhoz, rokonainkhoz és mert a magyar állam mindenkít
kötelez az iskolábajárásra ; legalább az elemi és továbbképző
népiskolát minden állampolgárnak el kell végeznie.

A bölcsőnk es koporsónk közé rendelt földi életünknek egyik
alaptényezője a család s egyik nagy útszakasza az iskolákban el-
töltött -idő. Minden egyes egyénnek a multja, jelene és jövője sok
fontos tekintetben nyer meghatározást azzal, hogy családi körül-
ményei milyenek és hogy milyen viszonyok között telik vagy telt
el az iskoláskorunk. Azonban se családi, se iskolai körülményeit
tekintve nincsen két teljesen azonos emberi sors. Nincs két azo-
nos családi környezet, nincs két egészen egyező iskola, tanító és
tanuló.

Minden ember külőn egyén, egyéniség, de más egyénekhez van
hozzákötve. Ha ezt mondjuk : család, akkor máris több emberről
van szó. A család már közösségi alakulat. Szülő nélkül nincsen
gyermek. Minden élet keletkezése két másik élet létezésétől fel-



tételezett. A szülőknek is vannak vagy voltak szülei, a gyermeknek
testvérei s így terjed tovább a családi kör tágasabbra, rokonsággá,
Az-egymás mellett lakó családok és rokonságok alkotják a tanyák,
falvak, városok népességét. A lakosság együttesen jelenti a tár-
sadalmat; sokféle életmegnyilvánulásával. Egy nemzet tagjai a
nemzeti társadalmat alkotják. A nemzet szervezete az állam. Igy
lesz a család kérdése nemcsak egyéni, de társadalmi vagy szo-
ciális, államigazgatási, politikai kérdésse. Ugyanez a megállapítás
<érvényesaz iskolára is. Ha a család és iskola egyéni és társadalmi
jelentőségét és szerepét valaki elkezdi boncolgatni, akkor mind
nagyobb területeket kell bejárnia. Kötetek kellenének arra, hogy
minden részletében tisztázzuk ezt- a kérdést.

Az előadás éppen ezért nem akar valami logikai vasbeton-
szerkezetet felépíteni; hanem megelégszik olyanféle tájékoztatás-
sal, amilyen a mozgóképszínházak híradója. A híradót a legtöbb
mozilátogató is nemcsakhogy nem unja; de lássé csalódottnak
érzi magát, ha épen ez marad el. Tehát híradó a család, az iskola
és a munkaszolgálat mai kérdéseiről.

Az egyén egyéniségének és társas lénnyé való alakulásának
tervszerű alakításának mondjuk más szóval: a neoeléséneh, a csa-
lád és az iskola ? két legfontosabb műhelye. A mi napjaink vissz-
hangzanak a családvédelem és a nevelés reformjának szükséges-
ségétöl. A munkaszolgálat meg úgy kapcsolható ezekhez, hogy
éppen a társadalmi nevelés és társadalmi bajok megoldása érde-
kében tartják ma sok államban szükségesnek munkatáborok léte-
sítését, mintegy a nevelés betetőzésére és kiegészítésére. Az állam
és a társadalom, vagy egyes társadalmi közösségek azonban nem
fejezik be soha a nevelőmunkát, az emberek alakítását. A felnőt-
tek is folyton ki vannak téve szándékos és tervszerű hatásoknak.

Még azt kell előrebocsátanom, hogy a hallgatóságra való tekin-
tettel a fejtegetésekben elsősorban a hüzépoeztálvt tartom szem
előtt. Hogy jó népi szóval éljele itt főképen a nadrágos emberek-
nek beszélek. Az a szempont pedig, amelyből a kérdéseket néz-
zük, adva van a mai korszellemben : ma mindnyájunkra kötelező
a népi szemlélet. Egész társadalmunk ennek a jegyében készül át-
alakulni: a vezető államférfiak a nemzetek jövőjét csakis az ed-
digi társadalomszemlélet gyökeres átalakulásával tartják biztosít-
hatónak. Az értelmiség különben a levegőben lóg és a nemzet
összeroppan. Azért ma minden közművelő munkának egyik fela-
data, hogy a társadalmi igazságokat megismertesse, elismertesse
és a szociális lelkiismeret felébresztésével tettekre sarkaljon.

Lássunk pár gondolatot a család szociális kérdéseiről.*
Sok, testileg-lelkileg egészséges, életképes és boldog család

keletkezése mindennél előbbrevaló egyéni, társadalmi és nemzeti
érdek. Az államvezetés tudománya és gyakorlata, a politika, nem
taktikázás, nem szép beszéd, nem furfang, nem is a mindenkép-
pen érvényesülnitudás képessége, nem pártok harca, hanem az
egész nemzeti társadalom és benne az egyesek. szellemi és anyagi

*Dr. Julow Jenő: Szociálís cselédvédelern. Debrecen. Harmethy nyomdevállalat.
Évszérn nélkül! (1938.) 1. rész. Második. bővítet! kiadás.
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életének biztosítása, vezetése, Iejlesztése. A politikus a nemzet
őrzője és nevelője. Akinek kezében hatalom van, az másra nem
használhatja a hatalmat! Ma roppant súlyos feladatot és felelős-
séget jelent a társadalompolitika, a gazdasági és kulturál is kér-
déseknek szervezése és vezetése.

A szociálpolitikának a gyökere a családvédelem. Erről is
felvetek néhány gondolatot.

Első teendő a házasságnak a védelme. Ma több államban
kötelező a házasság előtti orvosi vizsgálat. Nálunk még csak
tanácsadó irodák vannak. Németország a közelmultban hozott szi-
gorú törvényt az egészségtelen házasságok megakadályozására.
A fajnemesítés, az ú. n. eugenika a házasságkötéssei szemben
való felelősséget azzal akarja felkelteni, hogy »minden ember
végtelen multnak a hordozója és végtelen jövőért felelős.« Ennek
a felelősségérzetnek azonban nem szabad beteges képzelőelések-
hez, hipochondriához vezetnie, mert aránylag csekély azon egyé-
nek száma, akiket kívánatos a családalapítástói visszatartani.

A népesség szaporodása a fajra, nemzetre nézve életkérdés.
Semmiféle ellenséges leigázás nem tehet tönkre, ha a születések
terén álljuk a versenyt. A népesedés olyan nagy horderejű, hogy
hiába kulturáltság, hiába minden gazdagság, anyagi jólét, ha a
népesség egyre fogy, akkor a nemzet jövője kilátástalan.

Mussolini volt az első a mai vezetőállamférfiak között, akí
tevékeny népesedési politikát kezdett; a többi nemzet őt igyekszik
követni. Idézhetném erre vonatkozóan Hitler Mein Karnpf-ját is.
Hitler a természet humanitásáról beszél, amely a gyöngét meg-
semmisíti, hogy helyet csináljon az erős számára. Arra nincs
terünk, hogy az álláspontokat a keresztyén erkölcs mér'legén is
megvizsgáljuk. Érveket lehetne felsorakoztatni a felfogások kö-
vetkezetes keresztül vitelével szemben. A kulturnemzeteknél a sza-
porodás általában csökken. Egyes statisztikusok számítása sze-
rint a német nép néhány évtized múlva csak 40 milliónyi lesz,
Anglia népessége pedig 20 mill ió. Alapos tanulmány vallja azt,
hogy hazánk népessége a század hatvanas éveitől kezdve állan-
dóan csökkenni fog, hacsak valami most nem látható tényező
az irányt meg nem fordítja. Magyarországon ezer lélekre esett
1885-ben 44.9 születés, 1910-ben 35.6 és 1936-ban már csak 20.
Az olaszok és a hollandok születési arányszáma magasabb, mint
a miénk, a németek, dánok, csehek, svájciak, belgák, angolok,
franciák, norvégek, svédek, osztrákoké alacsonyabb-, csökkenő sor-
rendben. Túllépte a halálozás a születéseket Ausztriában és Fran-
ciaországban. Japánban 4 gyermek a családonkinti átlag, az euró-
pai államok nagy többségében 2, sincsen.

Hazánkban különös figyelmet érdemelnek az Ú. ll. egykés-
gócok. Az egyke-kérdés sokat foglalkoztatja az egész országot.
Igen sokféle vonatkozása van. De elgondolhatjuk, hogy a ma-
gyar géniuszt milyen veszteségek érik, ha felidézzülé, hogy Szé-
chenyi és Jókai az ötödik, Deák a hetedik, Arany a tizedik gyer-
mek volt a családban. Az egyke-gyermek nevelése saját magára
is állandó veszedelem. Kitünő példákat lehetne felsorolni erre is-
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merőseink köréből. A testvértel.eriségpedig olyan szánnivaló hely-
zet, amelybe a szülő ne taszítsa a gyermekét. '

Ujabbari megjutalmazzák és kitiíntetik a sokgyermekes anyá-
kat. AlJyák napját rendeznek- az iskolákban. Erre feltétlenül je-
gyezzük meg, hogy a nevelés gondja, a család fenntartása, a fe-
lelősség az apát is terheli, tehát nem indokolt az apának sem a
felmentése, sem a mellőzése a gy'ermeknevelésben. Sőt egyenesen
kártékony hatással van gyermekre, társadalomra, ha az anya mel-
lett nincsen ott az apa is. Korrnányzó Urunk 1936-ban Baranyában,
az egyke egyik fészkében mondott megrázó szózatot az egykéről.
Annyira felöleli. a maga teljességében a problémát, hogy nem hall-
gathatjuk itt sem el: '

»Szomorúság tölt el, ha arra gondolok, hogy az országban,
leülönösen ezen a vidéken egész községekben mintegy járvány sze-
rűen pusztít egy erkölcsi betegség. E romboló irányzat hatása alatt
vannak, akik azt képzelik, hogy elég, ha egy gyermekük van, az
majd tovább folytatja fajtájukat. Elfelejtik, hogy az emberi élet
sorsa. Isten kezében van' s igen sokszor megesik, hogy az egyetlen
gyennek elhal' s a szülőket öregségükre nem veszi körül a gyer-
mekek és unokák szeretete és gondozása, s nem marad egyebük
egy puszta fakeresztnél a temetőben, házuk, földjük pedig idegen
kézre jut, mert nincs aki nevüket Ienntartaná és családjukat to-
vább vinné. Mindenkinek meg kell tennie kötelességét fajával
szemben, ha nem akarja, hogy ősei templomának tornyában elné-
muljanak a harangok, hogy' ap.áinak házában idegen jövevények
üssenek tanyát és hogy a föld, amelyet nemzedékeken át az ő
családjának a verejtéke öntözött, a jövőben másnak hozza a gyü-
mölcsöt.

Az egész társadalom életének alapja a házasság, annak gyü-
mölcse a gyermek. A család az a sejt, amelyen keresztül a nem-
zet tovább' fejlődik és ha a sejt beteg, a nemzet elsorvad. Hami
magunk ritkít juk sorainkat önzésből vagy erkölesellenes, káros
irányzatnak könnyen hódolva, könnyen támadhat az a veszély,
hogy a p.usztulásnak kitett helyeken csupán történelmi emlékké
válik a magyar név, amelynek pedig fajunk belső értékei, katonai
ereje és politikai tehetsége nagy megbecsülést szereztek világ-
szerte. Aki elbukik a küzdelemben, az hős, de aki önmaga ítéli
pusztulásra saját fajtáját és engedi át másnak ősei őrökét, az
sem szánalomra, sem megbecsülésre nem tarthat számot.«

Tessék az ismérős családokban összeszámolni a gyermekeket
s gondolkozni az eredményen és azok okán. Olaszországban csak
26 éven alul segítik a házasulandókat; Magyarországon ez a kor-
osztály olyan rossz viszonyok között él, hogy ritka kivételtől
eltekintve, házasságra egyáltalim nem gondolhat.

Minden szapora és egészséges család hozzájárul a nemzet jövő-
jének biztosításához. Ezért kell az egészséges és inkább a tehet-
séges családok keletkezését és természetes szaporodását minden
eszközzel előmozdítani. A nevelésnek pedig. ebből következtetve
is egyik nagy feladata az lenne, hogyelőkészítsen a családi életre."
E téren ma még igen keveset teszünk. Most gondolnak aliceum
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megalkotásával a középiskolai leánynevelés ezirányú átalakítására.
Az egészségtelen tünetekre a válások nagy száma is rámutat;

1928-tól 1934-ig, 7 év alatt 35.360 házasságot bontott fel ítélettel
a magyar bíróság. Budapesten 2500;0-al több a válás - a lakosság-
hoz megfelelőképpen arányítottan, - mint a vidéken. Ennek egyik
oka az is, hogya megélhetés a nagy városban' nehezebb. s az.
anyagi gondok előbb ki kezdik a házasságokat.

Nemrégiben szervezték meg a családok védelmére az Ú. n ,
védőnői intézményt. A védőnő legközvetlenebb feladata a család
egészségének a védelme. Igya védőnő az orvos szakképzett ségéde.
Legfőbb követelmények a védőn ővel szemben: legyen meg benne
a szolgálat lelke és a kellő szakképzettség.

Törvénpeink a család és a kiskorúak védelmét ma már nem
szolgálják eléggé. A bűntetőtörvényűnk 1878-ból, gyámi törvéúyünk
t877-bő1 való. Tehát elavultak.' A család Európa és Amerika 'leg-
több államában külön törvények védelme alatt áll; e téren hazánk
az egyetlen kivétel. Amerikában azt at apát, aki a gyermeke
eltartásáról nem gondoskodik, a Családi Bíróság (Family Cour-t;
fe mili kart) addig tartja elzárva, míg a gyermek eltartását bizto-
sítva látja. A, család védelmét szolgálja az' anya-, a csecsemő- és.
gyermekvédelem is. Nálunk az Orsz. Stefánia Szövetség és a M.
Kir. Orsz. Közegészségűgyi Intézet tesz sokat ezen a téren. De
még sok teendőnk lenne. Az Orsz. Szociálpolitikai Intézet által
alapított Szociális Akadémia rendez kiképző tanfolyamokat köz-
igazgatási tisztviselők, óvónők, tanítónők,egyetemi hallgatók
számára.

Pár gondolatot szedjünk ·őssze a családi nevelés feladatairól
és jelentőségéről. ' ,

A gyermek természetes környezete a család. Ez a legszűkebb-
nevelési közösség, amely a legfogékonyabb korban és a legna-
gyobb mértékben ahikítja' a gyermeket: Az ember fejlődéséért
leginkább a szülők felelősek, Mindent a szülők sem érhetnek
el és tehetnek meg, mert a gyermek hajlamai és környezeti
hatások a szülői nevelés elé korlátokat állítanak. De még igen
sok tennivalónak van abban a tekintetben, hogy a szülők nevelői
felelősségét és hozzáértését fokozzuk. Elmondható, hogy az er-
kölcsi hanyatlás a családokban kezdődik s csaknem mindíg a szü-
löket lehet okolni. A családi élet alapozza meg egész életre szó-
lóan a gyermek valláserkölcsi-, gondolat- és érzelemvilágát. A csa-
Iárli nevelés tovább tart az iskolázás ideje alatt is. Csak a gyer-
mek vallja kárát annak, ha a család és. iskola nevelőmunkája nin-
csen összhangban. Lelkiismeretbeli kötelesség és nemzeti hivatás,
hogy a gyermeket a családban ne érje káros hatás. A családi ne-
velés kérdéseivel részletesen foglalkoznak külön művek s rámut-at-
nak arra, hogy mennyi hibát követnek el még az Ú. n. művelt
szülők is. Sajnos nincsen itt hely tanulságos példák bemutatására.
Egyik legnagyobb magyar pedagógus" mondotta a következőket:
»Kevés szülőnek van sejtelme a nevelés szentségéröl, úrról a
a szavakba nem is Ioglalható erkölcsi felelősségről, melyet gyer-

*) Fináczy Ernő.



mekek világrahozatalával és nevelésével magukra vállalnak. Nin-
csenek annak tudatában, hogya' nevelés nem a. jelennek, hanem.
a jövőnek szól, mégpedig nemcsak az illető gyermek jövőjének,
hanem a nemzet jövőj ének is.« - Sajnos sok szülő nem ismeri
eléggé a gyermekét .. Nem tudja, hogy mivel tartozik a gyermek
egészségének és. lelki életének. Az erkölcsi. élet alakításának leg"
nagyobb része a szülőkön múlik. A jó »gyermekszobát« soha' semmi
nem pótolhatja 'ebben az életben. Sokszor tekintélyes. állásban,
sőtnemzetnevelői munkakörben is látunk olyan egyéneket, akik-
ről sajnálattal· állapíthatjuk meg a . gyermekkori családi nevelés
hibáit vagy éppen hiányát. A szülőknek önmagukat kell elsősor-
ban. a mérlegre tenni. A gyermek is nevelő hatásúa szülőkre. Fi-
gyelemmel kell kísérni a gyermek környezetét és foglalkozását.
Acsel~dkérdést .nem szabad pusztán gazd~i?ági, kérdésnek tekin-
teni. A család neveli vallásosságra.. igazmondásra, engedelmes-
ségre, köteless.égteljesítésre, tekintély tiszteletre, munkára~. önálló-
ságra a gyermeket.En~él nagyobb feladatot ember számára alig
lehet elképzelni. A család .neveli emberré a gyermeket. Ha ,pedig
már iskolába jár a gyermek, akkor a szülők ügyeljenek arra, hogy
az iskolai munka miatt a gyermek testi Iejlődése el. ne maradjon.
A gyermeket nem kell hajszolni, csak kötelességtudatra és mun-
kára, szorítani. Türelemmel ~s szer-etettel kell előre ,segíteni az
élet , ,útjáI).~ A szülők' hiúságból ne hajszolják a jó bizonyítványt
akkor, ha ennek megszerzése nem áll arányban a gyermek képes-
ségeivel. A gyermek napi munka beosztását változatossá kell terni.
Szoktassuk rnunkabeosztásra, kor ai Iefekvésre, korai felkelésre;
testi-lelki tisztaságra. A fiú és a leán nevelésnek meg vannak a
külön sajátos kérdései. Aki gyermeket nevel, annak a nevelés
kérdéseivel lellciisrneretesen, tudatosan foglalkoznia kell;

, (Vége követke~ik.)

A munkára való nevelés.
Irte : Sétory Vilmos ..

Nem sokat kell elmélkednünk, ha meg akarjuk állapítani hogy
a munka mit jelent az ember és az; emberiség életében. A .kultúra
és civilizáció. előbbrevivöje, a. nemzeti és .egyéni gazdagodás esz-
köze.. a kitűzött célok felé vezető út, az egyén érvényesülésérsek
ésboldogulásának módja. A lelki élet szempontjaból tekintve, az
a jótékony égi adomány, mely a becsület és megelégedés, a cél-
tudatosság és nyugodt lelkiismeret felé vezet. Az az isteni aján-
dék. .mely. bánatbim elfoglalés nem enged összeesnern, mely vissza-
tart az unalom rossz sugallataitól és emberi rendeltetésemhez mél-
tóan mindíg felfelé. vezet. - A munkának is változott és .változ ik
az arculata az évezredek során;. érdekes volna megírni a. munka
történetet! Amely korban nyugodtan folyhatott a munka, az a
kor boldog volt. És mintha csak az emberiség vérkeringése volna:
mihelyt zav~ok vannak a munka körül; <IZ lázat jelent az embe-
riség életében és nyugtalan, beteg, boldogtalan, átalakuló korsza-
kot idéz elő. -
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( B~L;O~YO,S, h,ogy a mi korunk ilY~{l l~z~s, ft,~allO!kufqkorszak!
Talán sohasern v~lt még annyi é? oly &okf~l~ ~_~ a munka kö,rüt,
mint napjajukban és ezér-t 'még soha. sem tQ.1E~éqtannyi és oly.
:k.ü~ön!>ö~ő erőszakos b~~y~tlfozás a ml}J;l~~ w~ne~~\i>e és lJH,gS.~E;;J'-
vezéaéhe, mint a jelenünkben. A különíéle álhgnfop-p.ák, a tekin-
télX államok, a demokráciák, é!- szovjet, a l~J;ly~g-ükb,.~n a munka
más-más megszervezését jelentik; az áUásll~U<qbség leküzdése, ~r?
inségmunkák, a keresethalmozások é~ ezek letönése, a, társadalmi
egyensúly törvények rnind-mind a rnunka b,aja~I\a}i gyógyít_ásáJ1&
vonatkoznak, Nem célom, ezekbe belemélyedni, csak I]leg;\lla;.pítom,
hogy ebben a nehéz kors~akbancsal} az tar~l:l~tj? magát ac megél-
hetesi Iehetőségek felszíuén, aki kiválóan tuQ. é? szeret dolgozni!

De nemcsak az egyén, de a nemzet szempontjaból is életkérdés
a munkabír-ás legmagasabb foka ilEY mennyiségi, mint nainőségi
tekintetben. Nekünk magyaroknak annyi nemzeti feladatunk vár
még rnegoldásra, hogy gyermekeink ártatlan gyermeki játékait
is meg kell rövidítenünk, csakhogy minél előbb munkára képesítsük
őket, Egy cserkészvezetö mondta fiainak: »A nemzet és a magyar
eset-készet- nem ismer gyermekeket, csak ceerkészfénííakat, akik
a hazát munkával szolgálják !« - És.. ha köcülnézünk, a 4(}-80
millró lelket számláló szomszédainknál is azt. látjuk, hogy a gyer-
mekeket is már kemény edzés sel munkasorba állttják. Valami
nagy leszámolás, lóg Damokles kardjaként Eur ópa felett, minden
nemzet a legvégsőkig igyekszik erőit fokozni. Megengedhetjük-é
magunknak mi magyarok, hogy a munkára való nevelést elhanya-
goljuk?

~ modem iskolai nevelés egyik elve, hogy a gyermek játszva
sajátítsa el a szükséges ismereteket. Szinte ne vl;gye észre, hogy
a játékszobát iskolával cserélte fel. Amennyiben ez az első iskolai
időre, esetleg első évre vouatkozik, teljes mértékben helyeslem.
Van azonban egy felfogás - s ez részben a munka iskola helytelen
értelmezéséből kővetkezik, - amely ezt a felfogást az elemi okta-
tás többi osztályában érvényesíteni kívánja. Eszerint a gyermeket
lehetőleg mentesíteni igyekszik az iskola a munka alól s házi fela-
datot, otthoni munkát sem ad neki. Igy természetesen a tanuló
nem szokja meg a munkát, amínek a szomorú következményée ak-
kor tapasztalja gyermek, nevelő és szülő egyaránt, ha a gyepnek
középfokú iskolába lép áto - Tariitottam, láttam tanulókat, akik
nem tudtak nyugodtan ülni a Iegrövidebb ideig, nem tudtak csend-
ben maradni, nem tudtak figyelni, nem tu,d~a1i egy dologgal 5 per-
cig foglalkozni, nem, tudtak egészen egyszerű gondolatsört logiku-
san végiggondolni, nem tudtak szöveget hiba nélkül- és tág, - dc
záros időn belül lemásolni, -nem tU,clt3J~ szöveget. könyvbdl ér-tel-
mesen megtanul ni, nem tudtak folyékonyan, üjeJp~sen összeadni
és számolni. Egyszóval nem tudtak korno yan dolgozni, nem is-
merték a munkát, a munka és idő helyes ar-ányát éa a munka be-
osztását. Ezt nem tulajdoníthatjuk másnak, minthogy az el c l:Qi

., iskola túlságosan mentesíteni akarván őket a munka alól, főleg
ját~~o~~aIl, tanított.: Nem, hiszem, hogy akadna komoly paedagogus,
aki ezt helyeselni tudná! .

--- - -- - - - ------



Következményeiben aztán megszenvedi ezt a tanuló, akár kö-
zépfokú iskolába lép át, ahol nagyon nehezen tudja a munkát
megszokni és ütemet felvenni, - akár pedig az életbe lép ki, ahol
aligha lesz belőle jó, gyors, beosztással dolgozni. tudó munkása
nemzetének.

Nem' bírálni, vagy hibáztatni akarom az elemi iskolát! Nagyon
jól tudom, mennyi tudás, ügyesség, előkészület, fáradság, jószán-
dék, szeretet és önzetlen munka szükséges ahhoz, hogy a gyer-
meket szinte munka nélkül, játékkal vezessük el az ismeretekhez!
De tudom azt is, hogy sok kartárs ugyanúgy vélekedik erről, mint
én: nem helyes, hogy a komoly munkát a gyermek iskolai életé-
ben túlságosan játékos tanulással helyettesítjük. Az elvben van
tehát a tévedés. A tanulás igenis munka, mert az élet is munka,
s ha az életre akarunk nevelni, erre a munkára kell nevelnünk
és képessé' tennünk a gyermeket.

Még sokkal boldogabb korok sem mentesíthették .gyerme-
keiket a munkát jelentő tanulás és az életre való előkészület alól.
A mi nehéz időnk annál kevésbbé tekintheti ezt nevelési vezér-
elvének. Minél korábban képesítjük gyermekeinket a komoly, fe-
gyelmezett munkára, annál több lehetőséget adtunk nekik az élet-
ben való boldoguláshoz. Az ő jövőjük iránti felelősségünk is arra
kötelez bennünket, hogy. a munka fegyverét idejekorán és élesre
köszörülve a kezükbe adjuk.

A munka megítélését minőségi és mennyiségi szempontok
szerint eszközöljük. ez utóbbi magában foglalja az időhöz való
arányát is. A létért való küzdelemben annak az embernek van
előnye, aki mindkét szempont szeririt kiváló, vagy legalább is jó
munkás. A jó munkás el munkáját hibátlanul végzi el, a hibás
munka egyenlő a semmivel: Ez a minőségi szempont. Emellett. kell,
hogy a munka megoldása a neki megfelelő idő alatt történjék,
mert.ami 2 órai munka, az nem tarthat egy napig. A Iassú munkás,
ha még oly preciz és szép munkát végez is, legtöbbször nem kívá-
natos, Fizikai és szellemi munka között ezen szempontok szer-irit
nincs különbség. Hogy' időben és mennyiségben jó munkát végez-
hessünk, ahhoz kell, hogy minden munka előtt átgondoljuk azt,
megszervezzük gondolatban és megállapítsuk a legészszerűbb el-
végzési módot. Aztán kell, hogy hangulatilag biállítsuk magunkat:
jókedvvel mindíg többet végezhetünk. A nehézségektől ne riadjunk
'Vissza.Régi közmondás, hogy amitől félsz, már csak azért is tedd
meg! Szükséges azonfelül bizonyos ütemesség, lendület, ami biz-
tosítja az akarat koncentrációját és el nem lankadását. Az így
végzett munka jó, gyors és örömteljes lesz; ez az, amely jóleső
fáradtságot és kielégülést eredményez.

Az ilyen munkabírásnak a csiráját azonban az iskolában kell
elültetnünk. Hiszen sehol nem lehet a munkát úgy kitűzni, átgon-
gondolni, megbeszélni, hangulatot kelbeni iránta, lendületet bele-
vinniés a kész munka eredményének úgy örülni, mint az iskolában.
A gyermekben természettől fogva sok energia van és ezt az ener-
giát munkára akarja átváltani. Lelkesedik, ha okosan foglalkoz-
tatjuk, örül és büszke, ha látható eredményt produkált a rnunkája.
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Bün volna ezt az adottságot kellőképpen ki nem használni, tovább
nem fejleszteni l Ha okosan vezetjük a, gyermeket, nem teher neki
a munka, a fáradtságát a tanulás változtatásában 'és szüneteiben
könnyen kipiheni. Munkabíró, .lendület ismerő ifjúságra van szük-
ségünk, nem dédelgetett, féltett puhányokra !

Hogy ne csak általánosságban szóljak, néhány példát ragadok
ki" amikből világossá válik a munkáranevclés helyes módja,
vagy hiánya.

Amikor számolunk, a munka lényege nem a sok beszéd, hanem
a rövid, határozott megoldás. A fölösleges sok beszéd a lassú
gondolkodásra szoktat és annak is a jele. Az ész járjon, ne a száj.
Felesleges így összeadni: kilenc meg négy, az tizenhárom; tizen-
három meg öt, az tizennyolc, stb. Elég az eredmény számokat ki-
rnondani : kilenc, tizenhárom, tizennyolc. Ismerek V. gimnázistát,
aki így számolt: 6x4 az 24, leírom a négyet, megmarad a kettő
(azt is leírja), stb. Ez persze nem általánosítható; de előfordul.

A másolásnal tudjon egész szót, később, 'egész szólamot, vagy
rövidebb mondatot egyszeri alapos megnézésre, hiba, nélkül leírni.
Láttam nagyon sok gyermeket, ,a polg. iskola 1. osztályában, aki
két-három sor táblai szöveg leírásánál 8-10 hibát csinál. Láttam
gyermeket ,aki 5 sor leírásával egy óráig kínlódik, láttam házi-
feladatot úgy készíteni, hogya munka százszor félbeszakadt, hol
a játék, hol más vonta el a figyelmét s végül is tele volt a fell-

adat hibával. Az ilyen gyermeknek fogalma sincs a munka üte-
méről!

Tudjon alaposan, figyelmesen szöveget tanulni! Láttam ta-
nulót, aki Ill-IV. polgárista korában nem tudott maga tanulni,
szülőinek kellett vele együtt tanulniok. - Tudjon kézimunkájá-
ban, rajzában ütemesen haladni! Láttam kézimunkázni, ahol töb-
bet fejtettek, mint: amennyit hozzáhorgoltak. - De ezek csak -
sajnos, nem ritka! - egyes esetek. Vannak ezek mallett egészen
általános jelenségek is, amik állításaimat igazolják. Polgári isko-
lánk első osztályai - 60-60-s létszámmal is .különböző iskolák-
ból idekerült gyermekekkel - kétségbeejtően nem tudnak figyelni.
Képtelenek figyelmüket, akaratukat, érdeklődésüket csak 5 percre
is, egy dologra koncentrálni. Viszont, ha valami játékszerű, tréfás,
vagy mozgolódással járó dolog következik, egyszerre otthon érzik
magukat: Iclélénkülnek, fellélekzenek, felugrálnak. Látszik, hogy
ez nemcsak ösztönös, de megszokott is számukra.

Tömeges jelenség az is, hogy nem tudnak és nem akarnak gon-
dolkodni. Résztvesznek a tanítás menetében akkor és addig, ha
és ameddig valami leülönösen felkeltette érdeklődésüket; mihelyt
azonban valami kis nehézséghez érnek, amit csak gondolkodással,
Iogik ával tudnának áthidalni, akkor megtorpannak, akaratuk és
'figyelmük elernyed. Szóval a tanításban való részvételük teljesen
rapszodikus. Ez nem csak az én egyéni megállapításom, hanem
13 tagú tantestületünk közösen leszűrt tapasztalata, ami talán szin-
tén arra vezetendő vissza, hogy megelőzően játékosan tanultak
s így mihelyt komoly munkához érnek" megretirálnak.

Ez érlelte meg bennem azt a gondolatot, hogy az elemi oktatás



elvében kell valahol tévedéshek lennie. A helyes és komoly mun-
kára való nevelésnek meg kell kezdődnie már az elemi iskolában.
Nemcsak az iskolai, de a házi munkát is meg kell beszélnünk,
meg kell szerveznünk, hogy mindenütt a jó és gyors munkára
törekedjenek. Ez nem sokból áll és megkönnyítjük vele a saját
munkánkat, a tanulónek meg valóságos áldás lesz, ha a helyes
rnunkára megtanít juk. A házifeladatoknál írassuk oda, hogy mennyi
id őalatt készültek, ezzel egyrészt ellenőrizhetjük ezeket a mun-
kákat, másrészt belevisszük tanulóink tudatába, hogy az időt is
figyeljék, mert az fontos munkatényező.

Az így jól megkezdett munkára nevelést természetesen .oa
középfokú iskolákban még nagyobb mér tékben kell folytatnunk,
képesítenünk kell a tanulót, hogy mindennemű munkáját őmaga
gondolja át, szervezhesse meg és kellő akaraterővel és figyelem-
mel - az idővel is számolva - végezze el.

Ez lesz az igazi munkaiakola, melyből a sokszor céltalan,
időtrabló pepecseléseket, piszmogásokat és gyerekesen játékos
momentumokat bátran száműzhetjük l Ütemes, lendületes munka
az iskolában és az életben, amely az ~.'~yén boldogulására és a
haza előnyére fog vezetni, legyen jelszavunk !

MÚHELYtJNKBÓL
Rovalvezelö: Kuszák István soproni gyakorlóiskolai lanító.

Isten nevében
átveszem - az Evangélikus Népiskola Szerkesztőjétől nyert meg-
bizatás folytán - a »Műhelyünkből« c. rovat vezetését. Hálásan
megköszönöm a Szerkesztő Ur kitüntető bizalmát s azokat a meg
nem érdemelt meleg szavakat, melyekkel lapunk mult havi számá-
ban - a rovat átadásával kapcsolatban - személyemet felemli-
teni szíves volt. Az Evangélikus Népiskola szolgálatát mindíg
nagyra értékeltem. Már tanítónövendék koromban olvastam cikkeit.
Valami különös megilletődéssel vettem már akkor a kezembe.
Könyvtárarnat az Evangélikus Népiskola régi-régi számainak -
1mlladékpapíros közül, megmentett - néhány példányával alapoz-
tam meg. Ma is sajnálom még, hogy az azóta eltelt közel negyed-
,század alatt ezek elkallódtak, de annál nagyobb szeretettel őriz-
getern a későbbi évfolyamok példányait. Szeretem ezt a lapot, mert
eddig is sok drága értéket kaptam tőle. Szeretem, mint a . legjobb
barátomat. Éppen ezért azzal az örömmel és lelkesedéssel vállalom
e rovat vezetésében számomra kijelölt szolgálatot, mint amilyen
örömmel és készséggel állunk rendelkezésre annak a jó barátnak,
akivel szemben - úgy érezzük - sok-sok tartozásunk van. Isten
nevében kezdek munkához s az Ö ügyének hüséggel való munká-
lására ajánlom fel e rovat vezetésén keresztül is szerény képes-
ségeimet és gyarló erőmet. Szeretettel ésbizalommal kérem kedves
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Kartársaimat: álljanak mellém és nagyértékű támogatásukkal segít--
senek igazán értékessé, - iskoláink, egyházunk és nemzetünk
javára eredményessé tenni e rovat szolgálatát!

A »Mühelyünkből« rovat célját Somogyi Béla szerkesztő úr
világosan és határozottan körvonalazta. Ehhez a célkitüzéshez alap-
jában véve semmi hozzátenni valóm nincs. Azzal teljes mértékben,
azonosítom magam. A jó rend és tervszerűség biztosítása érde-
kében azonban bizonyos sorrend-megállapítást szükségesnek tar-
tok. Ugy gondolom, hogy az Evangélikus Utasítás és Tantervre,
illetőleg annak célkitüzéseire vonatkozó általános megjegyzések
megtétele után mindenekelőtt a vallástanítási utasításban foglalt
követelmények végrehajtásának módozataival kell foglalkoznunk.
Sorra kell tehát kerülni a bibliai történetek-, káté-, egyháztörténet-,
imádság- és egyházi énektanítás égető kérdéseinek elméleti fejtege-
tések és gyakorlati tanítások alapján való megtárgyalásának. Ehez,
a munkához már most tisztelettel kérem a Lelkészi Kar odaadó,
szíves támogatását is!

A továbbiak folyamán az evangélikus szellemnek a többi tan-
tárgyak tanításában való érvényesítésével kapcsolatos kérdések
megvitatása, a kimondottan evangélikus iskolai tanítási egységek
rnódszeres feldolgozására vonatkozó elméleti fejtegetések és gya-
korlati tanítások fogják a Mühelyünkből c. rovat anyagát adni.

Mindazt pedig, amire még ezen felül gondolok, megkapó tö-
mörséggel foglalta össze Somogyi Béla szerkesztő úr.az E. N.
multhavi számának 90-92. oldalán. Az Ő szavait ismétlem tehát,
amikor hangoztatom, hogy helyet fognak kapni e rovatban az el-
mondottak rnellett: »a mi sájátos, evangélikus müheiyünkből szár-
mazó tapasztalatok, ötletek, elgondolások ... , az iskolai életet érintő
'kisebb-nagyobb, különösen jellemző kérdések, a gyermeki lélek

-rnosolya, a tanítói munka zsúfolt, sokszor rögös, de mégis virágos
mezejéről felénk világító színf'oltok«.

Legyen, az Evangélikus Tanterv végrehajtásának ügye mind-
mmyiunk számára bensőséges üggyé, lelkiismereti kérdéssé!

Isten nevében, föl a munkára! Kuszáli István.

Új evangélikus tanterv.
Református és katolikus testvérei már- régen kirúgták a pólyát,

:sőt a gyermekcipőből is kinőttek. Végre ez is rnegszületett! Fo-
gadjuk hát azzal az örömmel, mint a - magára. sokáig várató ~
újszülöttet! Vegyük kezünkbe, dajkálgassuk, hogy napról-napra
növekedjék a belőle áradó lélek s töltse be evangélikus iskoláink
munkáját, légkörét!

Nézegessük, forgassuk, ismerjük meg! _
Az Evangélikus Tanterv azoknak az ismereteknek éskészsé-

geknek a foglalata, melyekre az evangélikus iskolának meg kell
tanítani növendékeit, illetőleg amelyekkel a nevelés céljában meg-
jelölt eszmények felé vezeti őket. Valójában nem más, mint egy
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;szellemi építőanyag-raktár, melyben az evangéliumi keresztyén jel-
Jemek felépítés éhez szükséges szellemi homok, tégla, mész és ce-
ment van összegyüjtve. Éppen ezért a tanterv igen értékes és
nélkülözhetetlen munkálat. Növeli a fontosságát az a körülrnény
is, hogy nem egy-két esztendőre, hanem - előreláthatólag hosszú
évtizedekre készült. (Az előző evangélikus tanterv közel 30 esz-
tendőt élt.) Nemzedékek fölnevelésének életbevágó kérdése függ,
tehát össze vele. Báró Eötvös József azonban azt mondotta: »Mi
sem könnyebb, mint jó tantervet készíteni!« A nagy férfiú eme
szavaiban kifejezésre jut az a gondolat, hogya tanterv magában
még semmi, vagy legalább is nem minden. A hangsúlya tanterv
végrehajtásán, a nevelési eszmények szolgálatának módján van.
Ehhez viszont nagyon sok személyi és tárgyi feltétel kapcsolódik.
Ezek között az egyik legfontosabb az Utasítás. Az imént használt
hasonlatot· .tovább Hízve azt mondhatjuk, hogy az Utasítás nem
más, építési szabályrendelet és mérnöki előírás, melyek alapján
az építést elkezdenünk és végeznünk kell. Előírásaihoz kötelesek
vagyunk alkalmazkodni, bár az Utasítás nem szorító páncéling,
vagy szigorú menetlevél, hanem olyan keret, amely lehetőséget
biztosít az egyéniség megnyilatkozása számára. Erre utal a Tájé-
koztatás következő mondata: »E munkálat az evangélikus tanítót
-igyekszik nevelői és oktatói működésében támogatni, de nem kí-
vánja elfojtani tanítói egyéniségét.« (L.7. o.)

Evangélikus új Tantervünk egyik alapvető és az első tekintetre
szembetünő vonását a tudatosságban jelölhetjük meg. A régi tan-
tervvel szemben megállapítja ugyanis az evangélikus népiskola
általános célját. (L. 9. o.) Ennek előrehelyezésévei figyelmeztetni
-akar arra, hogy az evangélikus iskola minden munkájának is
tudatosnak kell lennie. A tudatosság azt kívánja, hogy állandóan
szem előtt tartsuk a célban kifejezett nevelési eszményeket, me-
lyek felé rrövendékeinket vezetjük, de ugyancsak világosan kell
látnunk munkánk minden részegységének a kimenetelét is.

Egy másik szembetünő vonás alapján azt rnondhatjuk, hogy új
tantervünk evangélikusabb az eddigieknél. Nemcsak megállapítja,
hogy az evangélikus iskola a maga hívatását a Szeritír-ásból meriti ,
hanem a Szentíráshoz is akarja szabni annak minden tanítását.
Evangéliumi szellemben szolgálja a valláserkölcsi nevelést s a
gyakorlati nevelést. Megállapítja az összes tantárgyak keretében
az evangélikus lelki tartalom gyarapítására szolgáló ismeret-
anyagot és szaporítja a vallásórák számát .. Külsőségekben is ki-
fejezésre akarja juttatni az iskola evangélikus jellegét.

Harmadik fontos vonás gyanánt azt említhetjük meg, hogy a
mai nevelési iránozat minden alapvető követeleméllpét igpekszik
megoalásitani. Hangsúlyozza az összhangzatos nevelést. Harrnóniát
igyekszik teremteni a test és lélek, illetőleg a lélek hármas meg-
nyi.atkozása között. Azt mondja: Ma már a haladó kor vonalában
teljes erővel szolgálnia kell (az iskolának) a gyermek érzelmi éle-

-tének megnemesítését, akar.ati életének ir-ányítását, annak tervszerű
kialakítását s így az egész emberre irányuló összhangzó nevelés.
keretében a testi nevelés ügyét. (8. o. 2. bekezdés.) Nem azt tartja
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tehát legfontosabbnak" hogy a tananyag elsajátíttassék, hanem hogy
a gyermek. fejl ődjék s elsősorban a keresztyén életben fejlődjék,

Evangélikus tantervünk e néhány szembetűnő vonásának meg-
rajzolása után - úgy gondolom. - örömmel állapíthatjuk meg,
hogy annak a jövő iskolai évtől kezdve való bevezetése iskoláinkba
nem jelenti számunkra azt, hogy ujra ugartörő munkára kell vállal-
koznunk, Jobban mint nem, él már annak szelleme .a gyakorlatban
s .újabb tankönyveinkben. Csupán arról van szó, hogya már meg-
lévő alapokat mégjobban megerősítsük, hogy még szerosabban
fogjuk a legfőbb nevelőnek, az Ur Jézusnak kezét s még tündök-
lőbbé tegyük iskoláink homlokzatán a keresztet és a Luther-rózsát,

«. 1.
*

"Műhelyünkből" rova!unk vezetését mai számunkkal Kuszák
István átvette. Amidőn ismételten örömmel kozom ezt olvasóink
tudomására, kérem, hogy e rovatba mennél több tanítóteslvérünk
küldiön anyagot s karolja fel új revetunk ügyét. A jó rend kedvéért
kérem, hogya "Műhelyünkből" rovatba szánt cikkeket a munkatár-
sak ne a szerkesztőhöz, hanem mindíg a hónap 14-éig a .rovalvezelő-
hoz .küldjék, Címe: Kuszák István gyak. isk. tanár, Sopron, Evan-
gélikus tanítóképző-intézet.

Egy napom az iskolában."
Irta: Szíj László.

Szeretnélek, kedves Tanítótestvérern, aki most kezded mag-
vetésedet, most kezded törni a magyar rögöt, végigvezetni az osz-
tatlan népiskola egy napi munkáján. '

Szeretném, ha tudnék néhány jó gondolattal hozzájárulni mun-
kád könnyítéséhez.

'Nic mosolyogd le, gúnyosan, ezt az igaz szívvel nyújtott segí-
teniakarásomat. Hidd el, jó szándék vezet.

A fiatal fej könnyen nevet. Én is elleggyintettem kezdő kororn-
ban a tapasztaltabbak segítségét. Mikor azután belevágtam, nagy
magabízón, csákányorn a magyar rögbe ... bizony-bizony nem ne-

* A zavartalan munkához megkivánt külső rend biztosítására szolgáló-
rendszabályok, illetőleg az ezeken alapuló gyakorlat a helyi adottságok és.
a tanítói leleményesség megnyilatkozásai szerint iskolánként s tanítónként
különbözők szoktak lenni, Ez a cikk erre vonatkozó néhány gyakorlati ta-
náccsal is kíván szolgálni. Pedagógiai szempontból azonban nem helyeselhet-
jük azt, ha a »körörn, fül, haj« tissztaságának, illetőleg rendességének meg-
vizsgálását a napos tisztet betöltő gyermekre bízza a tanító. Legfeljebb
időnként - sakkor' is csak a legfelsőbb osztályosok közül - jelüljünk ki
ellenőröket. Érdemes lesz majd ezekkel az evangélikus iskola külső rendjé-
vel összefüggő kérdésekkel egyszer behatóan foglalkoznunk - Ehhez kapcsoló-
dik ez a megjegyzés is, hogy - ha adunk a gyermeknek otthoni feladatot -
azt magunknak kell ellenőriznünk. K L



vettem, nem legyintettem többet. Mindon jó tanácsot, gondolatot
szívesen vettem azután. '

Nem tudom, ismered-e az egyedülvalóság érzését? Érezted-e
már,hogy vigasztalanul egyedül vagy? .Iártál-e már gondolkodva,
küzködveszobádat mérve? Csaptad-c már ceruzádat ideges el-
keseredéssel a sarokba: »Ncm birom ... Hát miért ? .. Nem megy,
nem megy .. '. l« .

Ugy-e látod, mar emlékszel is. Milyen . jól esett egy szíves,
megértő, meleg szó I '

Látod, Testvérem, ilyen', megértő, meleg kézszorttásnak szán-
tam ezt a szerény botorkálásornat is,,

*
A reggeli könyörgés után 3/,18 órát muült. az órám. Megkez-

dődik az iskolai, munka.
. Egy kísleány elém áll, kéri a kulcsairnat -.O az asztalom őrizője.

Előkerül napló, tinta, tollszár, tanmenet. Kinyitják a. szekrényt,
segít.ődobozt. . .

Akkorra már sokasodik a jelentekezők serege. Napösaim je-
lentkeznek. Fiú- .leánynapos külön. Naposok dolga házi feladat,
körörn, fül, haj, ceruza vizsgálat. Mögöttük állanak a rendetlenek.
Aggodalmas pillantásokkal várakoznak. Rendelkezésem rövid:
»Szünetben pótolják!« »Tanitóbácsi kérem bocsánatot kérek« --:-
hangzik csöndesen.. ','

Mások következnek: »Köszönörn az eltávozást., megjöttem.«
»10 fillért a takarékba teszek.« A köszönetet szívesen veszem,
a 1O fillért főlírom. '

Még néhányan álldogálnak ott, de az ügyük nem rám tartozik.
Ezek füzetet kérnek, vesznek, adósságot törleszten ek. Elintézi az
ügyüket a füzetes és az. adósságkezelő. Naplót vezetnek róla. Hal-
lom a beszélgetésüket : »Ha nem törlesztesz, nem adok több fü-
zetet l« - A gyerek mentegetőzik: »Nincs anyámnak apr ója. Még
az egyszer.« - »Itt a füzet. Tudok én váltani.« Az adós megköny-
nyebbült szívvel ballag a helyére.

A füzetkezelő kiosztotta osztályonként, az írófüzetcket, tol-
lakat. Ceruzát, tör lőgurnit kap, akinek nincsen .

. A füzetes jelent utóljára: »Tartítóbácai kérem, három »d« füzet
van.« Figyelmeztető gondoskodás ez!

A gyerekek elé állok. Elcsendesednek, rámnéznek. Mennyi
csillogó lélekgyertya . .. de sürget az idő. ,7 óra 55 perc. Csendes
foglalkozások következnek. Röviden rendelkezem : »1. osztály ol-
vasókönyv. 'II. osztály olvasókönyvből másolj! III.osztály szorz ó-

táblát tanulj! IV. osztály fele térképhez, fele homokasztalhoz.
V.- VI. osztály. Rendesebben írjunk! Murikához !« Pont 8 óra van.
Iskolám zsong, mint a 'méhkas. Dolgozunk. Megkezdődik az idővel
való harcom.

Az ablakon beszökő napsugár végigsíklik a buksi kis feje-
ken, mintha megsímogatná őket.

L, osztály. Kalandozunk Betűországban. Gyuri a szekrénybe."
bújt. Háomlotr a sok ruha. Kibomlik belőlük szélesen a kacagás.
Huncut Gyuri! Mégsem való ilyet tenni. Mennyi fogadkozá-s ...
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én nem termék ilyet... Az idő vágtat. Tintával, írj! 9 óra. A két,
IV. osztályos csoport helyet cserél.

II. osztály. Anagybajuszos bácsi ürgeöntésén derülünk. Meg-
ered a szavuk: »Tanítóbácsi kéremén ... Tanítóbácsi kérem mi-
kor ... Én láttam... Én is öntöttem ... « Gyakoroljuk az olvasást.
1/210 óra. Ird le, ami legjobban tetszett!

Ill. osztály. Négyzet, téglalap. Vonalak, formák birodalma.
Mennyi a kér-tünk kerítése? Hányan Iérünk el 1 m2-nyi területen?
Rajzoljunk egyet a padlóra. 10' óra.

Megnézem a feladatokat, munkákat., Aláírom a füzeteket. Ki-
mehettek!

Friss levegő, kézmosás, tízórai. Vidáman zsibonganak, ne-
vetgélnek. Körém sereglenek. Beszélgetünk. Megtelik a térképek,
homokasztal környéke.

Magam is velük tízóraizom. Hol ennek, hol annak juttatok
egy-egy falatot. A példa ragadós. Itt is, ott is letörik egy-egy darab
kenyér, kerül melléje egy kis darab szalonna is.

Elég! Vége a szünetnek. Uj munka kezdődik. 1-11. osztály
játékos munkát kap. RajzoJgat, olvasgat, írogat. Ill. o. Rende-
sebbell írjunk! IV. o. fígyeljen! V -VI. o. Tanulj!

IV. osztály. Elmerengünk Hazánk szépségein. Tudáspróba.
Dunántúl, Balaton, Bakony, Nagy-Alföld, tanyák, Szeged, Kecske-
mét, Hortobágy, Debrecen. Hazatért vidékek, városok, Rákóczi vá-
rosa, Rozsnyó. Aggtelek, Dobsina, Branyiszkó, Eperjes. Mátyus
föld. Hegyalja.
, .A következő félórán is emlékezünk. Bern apóról olvasunk. Sze-

gény öreg apó ... »Nagy hős volt« - mondják. Nemes lélek, Illele-
gen érző szív! ,11 óra, Sok szépről beszélgetünk, tauulgattunk. Lé-
lekgyöngyök!

A szemek csillognak, rriegértettek. Munkához fognak.
V.--VI. osztály. Türelmetlenek már iskolám vénei. Fellélegze-

nek, mikor eléjük lépek. Már emelkednek a kezek. A fényről ta-
nulgatunk mostanában. Megfigyelési feladatokat kérem számon.
»A ceruzára, mintha eltörött volna a pohár vízben.« - »Közel lát-
szott az ér feneke.« - »Nyáron kisebb volt a lábam, mikor Iü-
rödtem.« Miért van ez így? Elgondolkodnak. Erről tanuigatunk -
mondom. TanuIgatunk, rajzolgatunk. 1/2 12. óra. Nézz a szemüve-
gemen keresztül, amelyik az asztalon van. Öregapád szemüvegjen
is. Szerezz nagyítót. Alapjai ezek a jövő órai tanításomnak.

, Adózásról beszélgetünk. A %-os adózás igazságossága. »Igy
igazságos.« - mondja az egyik. Akinek több van többet, akinek
kevesebb, kevesebbet fizessen. Igy jó.

Észre se vesszük :/-1 1 óra van. Imádkozzunk!
Kemény rögtö rés után jól esik 3? ebéd ...

*
A délutáni munka nem lehet osztatlan iskolában nehéz, ~ok fi-

gyelmet kívánó, Mert bizony fáradtak vagyunk, a gyermekeim, és
én is. Beszélgetünk, olvasg'atunk, énekelgetünk.

Három óra tájban csak pislogó mécsesek, a csillogó gyermek-
szemek. Nagyon kiü tközik rajtunk a fáradság.



Nosza menjünk el Meseországba, egy kis üdülésre. Egyszer
volt, hol nem volt ...

Szól a rnese, száll el a lélek fáradsága. A szemek huncutul
csillogók. Ejnye, ejnye Mihók a kalapod mellé tűzted a nyársat ? ..
Csilingel a kacagás... Hát az ajtót, miért hoztad el?

Jaj a zsiványok ... ! Nehéz az ajtó, lepuffan a főzsivány fe-
jére. Fut a zsivány, ott maradt a sok kincs.

Boldog nevetés, boldog megkönnyebbülés. Gazdag Mihók már,
nem Bolond Mihók.

El is Ielejtették, hogy nehéz rögtörésben telt éla nap.
Megtelített lélekkel, mosolyogva, vidáman búcsúznak. »Erös

vár a illi Istenünk !«
*

Bezárult iskolám ajtaja, csend terül rá holnapig. Hazabal-
Iagok.

És készülők új holnapra, új munkára, új magvetésre !

MEGJE'GVZÉseK
T úróczy Zoltán.

Irta : Weltler János.

Amióta a nyiregyházi ev. gyülekezet megüresedett lelkészi
állásának betöltése aktuálissá vált és a gyülekezettékin-tete Győr
felé fordult, majd az egyházközség közgyűlése február hó 26-án
Dr. Domján Elek püspök lelkészi örökébe egyhangúan meghívta
Túróczy Zoltán győri lelkészt, azóta mint valami erős nyomás és
mély fájdalom nehezedik a győri gyűlekezet tagjainak lelkére ez
a kérdés: igazán el kell veszítenie Győrnek Turóczy Zoltán lel-
készt? S amire e sorok megjelennek, Turóczy Zoltán már Nyíregy-
háza ev. lelkésze lesz.

Az ő távozása a dunántúli ev. egyházkerületnek. a győri egy-
házmegyének és főleg Győr sz. kir. város ev. egyházközségének
igen súlyos veszteséget jelent.

Győr elveszíti kiváló egyházi szónokát. Nagyon kevés evangéli-
kus él hazánkban, aki nem hallotta őt prédikálni templomban vagy
a rádión keresztül, vagy nem olvasott volna tőle valami elmélke-
dést egyházi lapokban, vagy kiadott egyházi, beszédeiből néhányat.
Járt-kelt az Ország rninden részén, nagy és kicsi gyülekezetek-
ben, hirdette a Mindenható Isten kegyelmét, a Megváltó Krisztust
oly erős hittel és szuggesztív hatással, hogy kitörölhetetlen nyomok
maradtak miriden alkalommal a hallgatóság lelkében.

Elveszítjük a jó lelkipásztort, akinek a szívén feküdt gyüleke-
zetének minden tagja, gazdag és szegény, felnőtt és gyermek
egyaránt. Ő, akinek soha egy szabad órája nincsen, ráér arra, hogy
a legkisebb gyermeket, a legrongyosabb koldust meghallgassa,
segítségére legyen és boldog, ha segíteni tud.
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. Hogya győri gyülekezet népe szorgalmas templombajáró nép'
ma, hogy vasárnapról-vasárnapra megtelik mindíg az Isten háza;
hogya város különféle kerületeiben bibliaórák vannak, ebben nagy
része van Túróczy Zoltán lelkésznek.

Elveszítjük-a távozó lelkésszel a nagy szervezőt. Milyen hatal-
mas intézménnyé fejlődött az ő igazgatósága alatt a Győri Szeretet-
ház és Diakonisszaintézet! Megnagyobbodott a Gusztáv Adolf Ott-
hon-nal, melyben öreg nyugdíjasok pénzért, munkaképtelen, sze-
gény öregek és tehetetlenek, elhagyatottak ingyen találnak csendes
otthont hátralevő földi életükben. A Szeretet-házzal kapcsolatban
megépítette a börcsi_ Árvaházat, ahol az árva gyermekek gondos.
nevelése és az életre való céltudatos előkészítése folyik.

Az ő nevéhez füződik az öttevényi ev. templom, ahol a kis
fíÓkegyházev. népe vasárnaponként boldogan hallgatja az Isten
beszédét. A gyárvárosi imaház, a nádorvárosi templomépítési alap
és még sok minden hirdetni fogja itt Győrött az utókornak, hogy
Túróczy Zoltán olyan szervező tehetség, amilyen magyarhoni ev.
egyházunkban kevés van.

. De nagy veszteséget .jelent T'úroczv Zoltán távozása a mi ev.
iskolánknak. Ö ..nemcsak a felnőtteket oktatta, nevelte és vezette
nagy teológiai szakképzettséggel, sokoldalú tudással, igehirdetői
nagy Ielkészültségével , a szónak meggyőző erejével és páratlan
rnunkabír-ásával, hanem igazi pedagógus, aki meg tudja fogni a
kis gyermek lelkét és formálja azt, ahogyan akarja. Milyen isteni
adomány! A minap egy csérkészavató ünnepélyenbeszéJt14-15
éves fiúkhoz egy \lj életstílusról. Meg vagyok róla győződve, hogy
a Iiúk közül nagyon sokan éltük utolsó napjáig nem felejtik el az
elhangzott intéseket. A mellettem ülő ügyvédbarátom a beszéd vé-
gén azt mondta: »T'úróczy Zoltánnak mindenkinek és minden al-
kalomkor van mondanivalója. Mit, és hogyan adni valamit a lé-
leknek, abban ő nagy rnester.« Igen! Sok mindenben utólérhetetlen
ő!' Amikor ott allt egy-egy hétköznapi gyermekistentiszteleten az ol-
tár előtt,akkor a nagy teológus leszállt a gyermek lelkéhez és oly
nagy pedagógiai érzékkel szólt a gyermeksereghez, hogy min-
denki, még a kis elsőosztályos is áhitattal hallgatta, szinte kira-
.gadta a növendéksereget ebből az árnyékvilágból s egy tisztult
lelki hangulatot keltve bennük az Isten közelébe vitte őket. Nem
egyszer történt, hogy egy-egy gyermek a tanítási óra keretében

. hivatkozott Túróczy nagytiszteletű úr valamikor elhangzott ige.•
hirdetésére.

Itt ki kell térnem arra a felfogásra és álláspontra, melyet T'ú-
róczy Zoltán az ev. népiskolával és' annak tanítóival szemben vall.
Sajnos, mi tanítók sokszor kénytelenek vagyunk panaszkodni ar-
.ról, .hogy az iskolai munka nem részesül, abban az érdeklődésben
és támogatásban, melyet "ez a munka megkíván. Túróczy Zoltán
lelkész a népiskolai munka fontosságát a szószéken, konferen-
ciákon, gyűléseken nemcsak hirdeti, hanem a maga hatáskörében az
iskolák fejlesztésére és az ev. iskolai munka eredményének biztosí-
tására minden áldozatra kész. Vallja" hogyegyházközségeink igazi
ev. élete ezen veteményes kert munkája nélkül nincsen kellőkép-



pen megalapozva, azért szükségesnek tartja, hogy-: ev .. gyerme-
keink lehetőleg ev. iskolákba járjanak. Az iskola. ágazi barátja i Ő,
aki mindíg ott van, ha bármilyen megmozdulása ·vagy. ünnepélye
van. az iskolának és minden idegennek ~: gondolok itt különösen
a sok finn testvérünkre, kik mint vendégek itt jártak nálunk -
mindenkor megmutatta nagy boldogságg.al a mi iskolai munkánkat.

És hadd mondjam meg, hogy T'úráczv Zoltán a tanítók barátja
is! Ő tudja értékelari a nehéz és felelősségteljes iskolai munkát.
és a lelkiismeretes tarútót igen nagyra becsüli. Ezt az iskola· és
a tanítóság iránti. .jóindulatot, megértést és szeretetet hadd köszön-
[ern meg e helyen is . a magam, tanítótestületünk, de talán a győri
egyházmegye és Dunántúl tanatósága nevében is a körünkből tá-
vozó lelkipásztornak.

T'úráczy Zoltán most ;12 évi áldásos működés után elmegy.
Nem hiszem, hogy úgy menne el, minta dal mondja: »Elmegyek
én innen könnyen, ki sem csordul tán a .könnyem.« Hisz tudja;
hogy nagyon szereti a győri gyülekezet -és mi is érezzük, hogy ő

is szereti ezt. Fájó szívvel kell belenyugodni a változhatatlánba.
Tudjuk, hogy azért válik meg Győrtől, mert érzi, hogy Isten 'igy
akarja. Isten akarata, előtt pedig miridenkor meghajol Túróczy
Zoltán. A györi gyülekezet és ebben a mi iskolánk, ennek tantes-
tülete és növendékei könnyes : szemmel búcsúznak tőle. Ezekben
a könnyekben benne van a mi soha el nem múló tiszteletünk, há-
lánk és szeretetünk szeretett lelkipásztorunk iránt; és benne van
ezekben a könnyekben ez az imaszerű fohászunk: A jó lsten áldja
meg T'uráczp Zoltán nagyuiszteletű urat mindenkor az Ő áldó
kezével, hogy áldás fakadjon abból a munkából és szolgálatból,
melyre az Egyház Ura őt kiszemelte és kirendelte, ev. egyházunk
és édes hazánk javára!

Szabó Dezső és a "falusi néptanítói horizont".
Irta: Pater Jenő.

Szabó Dezső a Magyar Élet nemzetpolitikai szemle(?) ja-
nuári számában Querelae Magyarorum CÍm alatt tizenhat hasábon;
magyarságot mentő cikket írt.

Hogy a magyar mirriszter-elnököt per elnök úrnak szólítja,
hogy be.eharap olyan emberekbe, akik sz.ivvel-Iélekkel a Hazáért
élnek és ' dolgoznak, nem énrám tartozik, hogy ezért megfessem
igazi címerét. Én, mint »Ialusi néptanító« a következő kitételével
foglalkozom:

»A nagyon kis képességű, cinikusart vak ambíciójú, minden
idegrostjában . sváb Gömbös Gyula miniszterelnöksége csak az
együttsuttogók számára volt vérmes reménység. A halál nem alibi
s a magyarság érdeke előtt nincs kímélet a káros jelentőségű
sírok számára. Ez az ember tette mindenek fölött döntő politikai
tényezővé a szervezkedés vak- technikáját: megnyitja így a hatalmi
lehetőséget minden lelkiismeretlen és tehetségtelen kalandor szá-
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.mára. Ő vitte be a politizálást olyan körökbe, melyeknek polrti-
zálása nyílt hazaárulást jelent a magyarság minden elképzelhető
-érdeke ellen.' Ö cementezte tovább a magyar sorsot a német sze-
kérhez s az ő kormánya alatt került most már elképzelhetetlen
irammal a magyar élet minden irányító helye idegen kézre. Az ő
falusi néptanító horizontu naív diktátori vitézjánoskodása adott
új kort jelentő gondolatrendszer helyett Kémál-Mussolinisan-
Hitleres gesztus rigomárságokat és hátul kilógó kis erkölcsi ta-
nácsokat a magyarság elképedésébe.«

Elelvastam egyszer, tízszer és határtalan undor fog el ír ójá-
",;al szemben; aki ezeket a gondolatainak szemétdornbjáról szedte
.össze,

Gömbös Gyula magyarsága a hatalmas magyar történelem
lapján arany betűkkel van beírva, s a szabódezsői vélemény po-
csolya a tűző napsugárban. Ahhoz a kerepesi sírhoz a magyarok
.fájdalmas könnyei járnak zarándokútra, megsiratni őt!

Dc nézzük csak milyen is az a »Ialusi néptanító« horizontj.a.
Nem elegendő megírni az »Elsodort Falut«. Sokkal nehezebb 'benne
.élni a falu sodrában. _

A síró rögök hozzánk jönnek panasszal, hozzánk falusi nép-
'tanítókhoz, kik elővesszük gyűrhetetlen lélekkendőnkét és sely-
mével töröljük a .gond, a bánat, a fáradtság és sokszor a kese-
;rűség könnyeit.

Nem elegendő megírni az »Elsodor t Falut« s aztán otthagyni
.a maga nyomorúságában, 1'0 az írói honorárium vastag szivarjával
telefüstölni a városi kávéház freskóit mondván: én Szabó Dezső
vagyok, vegyetek észre, mert ha nem, kicsavarom beleiteket.

A falusi néptanító horizont ja sokkal tágabb a szabódezsői
horizontnál, mert az nemcsak látja a magyar sors keservét, de
tarisznyájában magával viszi a magyar segítő lelket, szívet is.

A falusi néptanító tudott Gárdonyi lenni, tudott Mussolini
lenni, de sohasem lesz Szabó Dezső, akit sehogysem akarnak észre-
venni s ezért csöndes magyarságot mentő zajos nagydobos, de
aki nem is olyan rég oláh akart lenni.

Gömbös Gyula emlékére dicsőség, hogy édesatyja néptanító
volt, s hogy apja néptanítói .lelkéből magával tudott vinni annyit,
bogy adhatott nemzetének belőle. Legyen az Ö lelke áldott!

.Emlékezés egy régebben rendezett
kirándulásról.
Irta: Gábríenv Sámuel.

Az iskolát érdeklő feljegyzéseim között ráakadtam egy olyan
émára, amely az iskolás gyermekek földrajzi, történelmi, nép-

riépszokási, természetrajzi s más fontos tárgyak ismeretkörét bő-
vítheti. Nem lesz tehát érdektelen, hogyha tanítói- működésem-
-I'Vv-ik évtiz-edében rendezett kirándulásunk emléket felelevenitem.

Az iskola csak úgy töltheti be nemes hivatását, ha a gyerme-



kek gondos szüleivel karöltve teljes megértéssel a. nevelők iránt
érzett bizalommal és jóakaratú támogatásukkal munkálják az em-
bercsemeték lelkében a sokat szenvedett és most is szenvedő drága
hazánk iránt táplált szent érzelmeket, amelyek; a hazaszeretet, a
tiszta erkölcs, az igazi vallásosság, a kötelességteljesítés és a fele-
barátok iránt megnyílvánuló őszinte szeretetre vonatkoznak. »Ossze-
tartásban rejlik az erő !« - A gyermekkorban szerzett tapasztala-
tok a legmaradandóbbak, nyomot hagynak egész életünkre.

Ebben a szellemben munkálkodjunk közösen ezred éves ha-
zánk mielőbbi feltámadása érdekében. _

Isten nagyságos dolgait különösen a viruló természet belát-
hatatlan remek csarnokában érezzük és szemlélhetjük. A tanító-
testületek megtesznek mindent, amivel a rájuk bízott gyermekek
szívét nemesíthetik.

Felejthetetlen napot szerzett a tanulóknak a nyiregyházi közp,
ev. iskola tantestülete május hó 9-én, amidőn a kedves szülők,
a tanügyharátok jelentésével részt vettek a szépen sikerült »Új.,.
helyi és Sárospataki.« kiránduláson. Hogy ezt az utazást meg;-
valósíthattuk, mindenek előtt köszönettel adózunk a Nyvkv. nagy-
tekintetű Igazgatóságának, amely olcsóbb tarifa megajánlásával
megkönnyítette a kirándulást.

Korán reggel 5.16~-kor a jelentkezett tanulók és szülők a kis.
állomáson várták a püfögő gőzmasinát megfelelő szárnú kocsival;
hogy a tanítók felügyelete mellett 146 tagból álló csapatával in-
duljon a gonosz trianoni határ megtekintésére. (Ez a vidék ma
már újból a mienk.)

A kirándulás örömétől nyugtalanul eltöltött éjszaka után a
gyermeksereg - kevés kivétellel - víg nótázás mellett haladt
egyik állomásról a másikra. A gyermekek nagy érdeklődéssei néz-
ték a méltóságos an lépdelő gólyákat, a szökdécselő nyulakat, a.
szaladgáló fürjeket, a legelésző csordákat, csürhét, majorságot,
a hullámzó búzatáblákat, vetéseket, a tarkáló réteket, folyóvizeket,
a vászonfehérítést, virágzó gyümölcsösöket, a falusi házakat, isko-
lákat, templomokat égbenyúló tornyaikat, munkába siető embereket,
a gyárak épületeit, a hidakat, a nádasokat dombokat, halmokat,
a kéklő hegyeket és sok mást.

Közbe-közbe előkerültek a tarisznyák, azok tartaimát - a
hazait - jóízüen fogyasztották. Ha a vonat némelyik állomáson
tovább vesztegelt, a gyermekek leszálltak, de ugyanekkor a vonat
alkalmazottai nagy éberséggel vigyáztak apró utasaikra, mert őket
is megszállta az a nemes tudat, meg a felelősség, hogy ebben a
szomorú sorsban élő magyar nemzetnek szüksége van az apró cse-
metékre, akik között méltó helyet foglaltak el a kis cserkészek
vitéz Tass Gyula vezetés emellett.

Odamenet egy cserkész kaJapjával incidens történt. Öngyil-
kossági szándékkal kirepült a nyitott ablakon és lehullott az,
árokba, de a legközelebbi állomásról a telefonon kiértesitetű
mentők segítségére siettek és a halál karmaiból kiszabadították.
Visszautazásunk alkalmával gazdájához került. Ennek azonban
megadta az árát. Ujhelyen a boltban megvette az utolsó sipkát.
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2 P·ért. Ezt az összeget elkönyvelhette az előre nemlátott kiadá-
sok rovatába.

Fél 10 órakor berobogott a kis »Füstös« lassú tempóban a vá-
ros közepére. A kiszállásnál a gyermekeket hármas sorokba állí-
tottuk fel, legelől haladt a kis »Cserkészc-csapat, utána a leányok.
A menetet a fiúk és a kísérők serege zárta be. idegen helyen is
otthonára talál a magyar. A megállásnál reánk várakozott kedves
:kartársunk, Stpos József ref. kántor-tanító, akit előzőleg Mátis
Béla barátunk levélben jövetelünkről értesített. Az ő kalauzolása
mellett cók-mókostul végig haladtunk a magyar város megmaradt
utcáin fel a hegyek közé. Az utcák kereszteződésénél megtörtént
"a szomjúságoltás lrígylésreméltó kristálytiszta hegyi vízzel. (Víz-
vezetékes ). Kis pihenő után ballagtunk mindíg feljebb a »Szár-
.szeg« csúcs felé. A hegy alján a hölgyek közül néhány lepihent a fü-
ves térre. A többiek hbasorban az Isten trónja felé csúsztak-mász-
tak. Igazi élmény ez az alföldi gyereknél, aki először látja a »Sá-
.torc-hegyet.

Fáradozásunkat siker koronázta, mert a magasból a sziklák
tetejéről gyönyörködhettünk a vidék szépséges panorámájában.
Az öröm közé azonban üröm is vegyült, amely megzavarta lelki
nyugalmunkat. Könnyes szemmel tekintettünk a csehek által el-
rabolt környékre. A »Ronyva« Benes szerint hajózható folyam -
valójában pedig száraz lábbal átgázolható patak - partján húzó-
.dik az ideiglenes cseh-határ. A város egy része a rablók kezében
van, ahol ügyesebben csehesítenek, mint ahogy magyarosítottak
.béke idején a nemzetiségi vidékeken.

A csúcson üldögélő társaság legeltette szemét a körülötte emel-
kedő kúpalakú »Kilátón«, »Koporsón« és »Várhegyen«. A válta-
kozó hegyormok, a madárdaltói hangos, fenyőillatú völgyek szebb-
nél-szebb rügyfakadó fáival, szőlőskertjeivel valóságos varázsla-
tot nyújtottak. A kis társaság az ózondús levegőben farkasok mód-
jáTa falatozott a »hazaiból«. Leereszkedés után gyönyörű tisztáson
tujhelyi vezetőnk a gyermeksereget fényképező gépévei lekapta.
A felvétel után meleg szellős időben visszavándorolt a csapat a
város felé. Pihenés és leporolás után a csapat elment a határ kö-
zelébe, ahol nemzetiszínüre festett, négyszögletes, egy embert be-
fogadó, fából készült kis őrház jelezte a magyar határt, szemben
vele a cseh őrség.

A híd túlsó oldalán egy leányka libát őrzött. A gyermekek kér-
dezték: Milyen Iibákat őriz a leányka? Özv. Simkóné őnagysága
.közbe szól: »Magyar lány az, jelenleg azonban magyarcseh.« Mind-
annyiunk szíve összeszorul drága hazánk igazságtalan feld ara-
bolása miatt.

Délután fél kettőre a csapat visszatért az állomáshoz, ahol a
.kocsikban elhelyezkedett és ebédelt. 4 órai gyaloglás után jól esett
a pihenés. Süteményt is vásároltunk volna, de a cukrászda csak
ezután fog megnyílni, így Nandrássy Aurél, nyugdíjás barátom nem
tudott kedveskedni hü élete párjának. Igy betértünk a vendég-
.Iőbe, ahol - leves helyett - sóskifli és sör mellett a vonat indu-
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.Iásáig pihenőt tartottunk. Tanulóink egy pár ·horzsolás árán mind
<együtt voltak.

A szokatlan ebéd után búcsút mondtunk Újhelynek és vona-
tunk zakatolni kezdett Sárospatak felé.

Második állomásunkon fedett sorokban haladtunk a Kollé-
gium tágas kerjén és udvarán át a Bodrog partján épült Rákóczi-
várhoz. A gyermeksereg a kerítés mellett elterülő gyep es helyen
lepihent. Vezetőnk elkísért bennünket Patakig. Az útirány meg-
.adása után visszament.

Sípos József, kartársunknak sz íves fáradozását hírlapilag kö-
szönettel nyugtáztam Mindnyájunk nevében és ígértem, hogyha
bennünket meglátogat, tárt karokkal fogadjuk.

A vár kapuján olvasható írás tiltja az idegenek bemenetelét.
A várban 41 év óta lakó házmester úr csak németül dícséri az
Urat. A gyermekek - legyünk őszinték - a felnőttek kíváncsi-
sága is nőttön-nőtt. A vár megtekintése történelmi mozzanat.

A parancsnok Úrnak előadtam, kik vagyunk, honnan jöttünk
-és mi az óhajunk és kívánságunk. Kirándulásunk előtt arra nem
is gondoltunk, hogy.? várat csak vám Iefizetése mellett lehet és
szabad megtekinteni. (Felnőtteknek személyenként 1 P, gyerme-
keknek 20 fillér.) -

Kérdésemre és kérésemre azt válaszolta, kérjek engedélyt a
(goubernanttól) nevelő kisasszonytól.

Hol beszélhetek a nevelő kisasszonnyal ? Szíveskedjék beje-
lenteni Önála! Addig az előszobában várakoztam. - Az én német
jóakaróm visszajön és mondja : Mein lieb er Herr! Es ist er-laubt l«

A kihallgatás így elmaradt. Az a fontos, hogy az engedélyt
megkaptuk. Szakaszban végigvonultunk az ezerévnél régibb vár
folyosóin és termein fel a toronyba.

A várat 1. Lipót romba akarta dönteni, de a magyar nemzet
ezt megakadályozta. - A vár, mely sziklaszilárdan áll, tele van
számtalan Iöréssel, ablakokkal, amelyekből minden oldalról ágyúk
néztek farkas szemel az ellenséggel. A vár közepén van egy
nagy terem, amelyben a Frangepán-féle összeesküvökre kihirdet-
ték az ítéletet. Az előcsarnokban közszemlére kitették Rákóczi
-csákóját és páncél ingét. - A' falakon szárnos fegyvernem, amely
a kert ásatása alkalmával került napfényre. A vár alatt számtalan
földalatti folyosó vezet. Néhány főbejárat arra szolgált, hogy ló-
háton mehettek a 18 km-re fekvő Borsiba, Rákóczi F. szü lő-
helyéig.

A vár körül füves és virágjában pompázó fák díszlenek. Egy-
egy völgykatlan, amelybe vizet bocsáthattak veszély idején. A
felvonó hidak már nincsenek rajta. A földalatti folyosókon, a ka-
takombákban legfinomabb csiperke gombát terrnelték. A vár sán-
cában megragadta figyelmünket a Matuzsálom-korú spanyolmeggy,
amelyet apró, fehér. virágok borítottak. Embertörzs vastagságú
ágai a földbe ·gyökereznek. .

A vár a Windisgrátz hercegi család tulajdona.
A borravaló átadása után - mivel sötét felhők mutatkoztak

a határon, siettünk az állomás felé. Mire a társaságot felültettük
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a vonatra, megeredt az áldásthozó májusi eső, amely megterme-
kenyítette csonka hazánk földjét. - Visszajövet a tarrul óser eg.
dalolt,. társalgott, a megállásnál a sínek mentén sósleát szedett s
azzal csillapította szornját.

Az Úristen szerencsésen hazavezérelt. A kis állomáson a tanu--
lókat átadtuk a megjelent szülöknek. Ki-ki hazament és álmodott.
a lefolyt nap felejthetetlen szép élményeiről

EGVEStJLETI ÉLET ~ HIVATALOS RÉSZ
Jegyzőkönyv.

Készült Nyiregyházán 1938. december 15-én a »Tiszai Evangé--
likus Egyházkerületi Tanítóegyesület« rendkívüli közgyűlésén.

A .jegyzőkőnyv hitelesítésére felkérettek : Huray G:yula és Sol-
tész István. -
1-1938. sz.

Kemény Péter elnök ismerteti jelen rendkívüli közgyűlés sür-
gős összehívásának okát. Ismertetésében emlékeztet az 1937. évi
december hóban tartott »Szabolcsvármegyei Általános Tanítóegye-
sület« tisztújító közgyűlésére. Mindnyájunk élénk emlékezetében
van, - úgy mond, - hogya megejtett választásnál az evangélikus
tanítóságot feltűnő sérelem érte, a .kirívó mellőzés folytán. Tájé-
koztatójában bejelenti, hogy az ellentétek elsímításárasikerültutat,
módot találni, amennyiben várrnegyénk összes felekezeti, községi
és állami tanítók egyesületeinek vezetői barátságos értekezletre
jöttek össze, mely értekezlet eredményét: »Felhívás Szabolcsvár-
megye Tanítóságához« címmel Mátis-Béla ismertette jelen közgyű-
lésen. A felhívás alapján, Szabolcs vármegye minden tanító egye-
sületének vezetőségéből Vezérlő Bizottság alakuljon, mely hívatott
a legközelebbi tisztújító közgyűlésig az elnökség mellett az ügy-
vitelben résztvenni. Elnök kéri a közgyűlést, fogadja el a barát-
ságos értekezlet megállapodását, s igyekezzék minden közös ta-
nítói munkában továbbra is résztvenni.

Határozat:
Közgyűlés, mielőtt elfogadná elnök javaslatát, kénytelen meg-

állapítani, hogy a legutóbbi Szabolcsvármegyei Általános Tanító-
egyesület tisztújító közgyűlése a tisztikar összeállításánál igen
feltűnő módon mellőzte az evangélikus tanítóságot, a közgyűlés
lefolyásával nincs megelégedve. De, mivel jelen vközgyűlésnek is
óhaja a békés kibontakozás és minden nemes munkában részt

- k.íván venni, elnök javaslatát elfogadja. A vezérlő bizottságba:
Kemény Péter. elnököt, Buna István jegyzőt és Benkő Imre egye-
sületi tagot küldi ki. . <

Reméli a közgyűlés, hogy a legközelebbi tisztújítás alkalmával
minden jellegű iskola tanitója egyenként és együttesen igyekezni



fog, a felekezeti harcot' le t{i.rn.i, s kiküszöbölni minden olyan ;ie.
Ienséget, me ly a tanítói egységet megbontaná, rnelynek esetleges
súlyos következményeit hazánk szent ' ügye, a népnevelés érezné
meg legjobban.

Több tárgy nem volt, közgyűlés 'véget ért.
Kmf.

Kemény Péter sk.
elnök.

Buna István, sk.
főjegyző.

Hitelesítjük :.
Hurap Gpula sk. Soltész l stoán sk.

A, másolat hiteléül.
Nyir egyháza, 1939. február 10-én.

Ketnénp Péter elnök.

Szeretett Tánítótestvéreim!
A magyar nemzeti közösséggel szemben kötelességünk pár-

tolni mindazt, ami szorgos magyar kezek munkája, akár kézi, akár
gyári ipar terniéke is legyen az. Ha magyar' gyártmányokat hasz-
nálunk, magyar testvéreinknek Qiztosítunk 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 tanítókr-a
igen fontos, szinte döntő feladat vár.

Itt van pl. a MEZ R. T. nagyatádi gyárának hímző és horgoló-
Ionala. Népünk megszekta-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 minöség;
mind színtartóság, de egyéb tekintetben is teljesen egyenlőértékű
az idegen gyártmányokkal. Ara 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 Iona-
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-KézimunkafQnál
terjesztésére. Mutassuk, ümertessük ezt a fonalat népiskoláink-
ban, ismétlő-iskoláinkban, énekkarokban, ismeretterjesztő előadá-
sokon és hívjuk fel népünk figyelmét arra, hogya MEZ-Kézimunka-
Ionalakat kérje és keresse a kereskedőknél, mert ezek csak azt
tartják r-aktáron, amit a vásárlóközönség keres.

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

Testvéri szeretettel Grieszhaber Endre Henrik.
*

Itt említjük meg, hogya MEZ R-T. Gyógyházunk 'céljaira 50
P-t adományozott.
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'A Magyar Tanítóegyesületek Egyetemes Szövetsége-
Külügyi Bizottságának

felhívása.
Kedves Tanítótestvér !
Az Egyetemes Tanítószövetség - tudatában a mai idők köve-

telményének - a Szövetségtanács tisztújító gyűlésén ismét meg-
alakította" a Külügyi Bizottságot.

A Szövetség biztosítani kívánja a magyar tanítóság képvisel-
tetését a baráti államok és a Nemzetközi Tanítószövetség kong-
resszusain. Hivatalos lapjának minden számában közölni Jog kül-
földi vonatkozású cikkeket és híreket. A korszerű pedagógiai kér-
désekkel foglalkozó hosszabb, tanulmányokat pedig lehetőség sze-
rint kinyomat ja.

Szeretettel kérjük idegen nyelvenebeszélő tanítótestvéreinket,
szíveskedjenek jelentkezni a bizottságba való belépésre és munka-
vállalásra.

Munkatervünk 'a régi:
.1., Baráti kapcsolatok kiépítése az egyes, államok nemzeti

tanítószövetségeivel. Tanügyi lap- és könyvcsere, egymás ügyeinek
kölcsönös tanulmányozása.

, 2" Összeköttetés a külföldi magyar iskolák tanítóival.
3. ,Összeköttetés fenntartása a 12 év óta működő Nemzetközi,

Tanítószövetséggel, hogy a kiadványaiban közzéadott anyaghoz
mi is hozzájuthassunk.

4. Külföldi csoportos tanulmányútak rendezése, külföldre utazó,
kartársaink segítése, tájékoztatása. Külföldi tanítók kalauzolása,
hazánkban és ehhez megfelelő program összeállttása. 'Vakációs
központok létesítése hazai és külföldi kartárs ak részére.

5. A fent vázolt célok érdekében baráti kapcsolat kiépítése
az ifjúsági vöröskereszt és cserkész mozgalommal,

6. Havonként megjelenő külügyi szemle indítása, mely a kül-
föld tanítóságának problémáiról, munkálkodásáról s Külügyi Bizott",
ságunk tevékenységéről tájékoztatja a magyar tanítóságot és peda-
gógiai sajtót: '

, ,7. Az állandó szoros kapcsolat kiépítése az egyes országos.
tanítói alakulatokkal a Külügyi Bizottság erkölcsi és anyagi támo-
gatása végett egyfelől, másfelől az országos alakulatok sajtójának
külföldi híranyaggal ellátása, nagyobb tanulmányaink fordításaink
címének megküldése, kívánatra rendelkezésre bocsátása végett.

;. 8., Iroda'rmi matinék szervezése az illetékes országos ,~s helyi
tanítóegyesületek rendezésében, amelynek keretében a' külföldi ne-
velésügyi irodalmat művelő magyar tanító, mint prózai és vers-
műfordttó. fog bemutatkozni a magyar. társadalom előtt.

A felsorolt feladatok megoldása rendszeres és odaadó munkát
ikíván. Éppen ezért ismernünk keli munkatársaink képességeit és
szándékait, hogy megtudjuk, milyen módon kíván a Külügyi Bizott-
ság, munkájába bekapcsolódni! Kérjük igen tisztelt Kartársainkat,



szíveskedjenek külügyi munkára jelentkezésüket címünkre miel őbb-
eljuttatni.

Budapest-Debrecen, 1939 február' hó.

Kartársi szives köszöntéssel:

Molnár János s. k. Berkényi Károly s. k.
a Külügyi Bizottság elnöke az Egyetemes Tanítószövetség elnöke
Debrecen, Csep-u. II. sz. Budapest, IV., Magver-u. 38. sz.

*
A felhívást azzal közöljük kedves hallgatóinkkal, hogy tegyék

azt magukévá s az abban foglaltak értelmében vállalkozzanak
külügyi 'murikára. Nagy érdekek fűződnek ehhez. Sok. kérdésben
elősegíti a tisztánlátást, ha külügyi kapcsolatok révén megismer-
hetjük a szomszéd s a táyolabbi államok hasonló kérdéseit,
Tegyük e felhívást szívügyünkké s támogassuk a Külügyi Bizott':'
ság tevékenységét. . Szerkesztő.

A .Magyar. Tanítóegyesületek Egyetemes Szövetsége
Külügyi Bizottságának

közleményei. .
Nemzetközi értekezlet az iskolai vizsgék problémáiának

tárgyában.
Legutóbb New-Yorkban volt egy nemzetközi értekezlet, mely-

az iskolai vizsgák kritikai tanulmányával foglalkozott. Anglia.'
Finnország, Franciaország, Hollandia, Norvégia, Svédország és az
Egyesült Államok küldöttei voltak jelen. Monroe· elnökölt.

Régóta követik egymást az ilyen értekezletek a különböző
országokban abból a szempontból, hogy a vizsgai módszereket
tudományos vizsgálat tárgyaivá téve, megtalálják a legészszerűbb
eljárási módokat. Ez értekezletek közül legismertebb kétségtelenül
a londoni, amely az eddig alkalmazott módszerek csődjét állapí-
totta meg.

Egyedül Bougle, francia kiküldött nyilatkozott kedvezően a-
régi vizsgai rendszer mellett. .

Azonban bármilyen sikerei is legyenek a francia módszer-
nek, az bizonyos, hogy az érettségire való előkészület az iskolai
év kereteit is meghaladó igen jelentős erőfeszítést követel az
ifjaktól. Több, mint 10.000 ifjú volt kénytelen a nagyvakációjá-
ból sűrített murikájú szorgalmi időszakot csinálni.

Idevonatkozólag Pieron francia professzornak jelent meg egy
értékes munkája: La Docimologie CÍmen.

Németország.
, A sajtó képviselői hospitálnak az iskolában.

A Nemzeti Szociális ta Nevelők Egyesületének vezetősége
egyetértésben az iskolai hatóságokkal és pártvezetőséggel, azon
óhajuknak . adtak kifejezést,hogy a - sajtó képviselői meglátogat-
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4~sSá~ az iskolákat avégből, hogy megismerhessék a legújabh
pedagógiai alapelveket s az iskola szerepét a nemzeti szociálista
'Németország fölépítésében.

Egész sereg cikk hirdette azután az, iskolák dícséretét.

Nép-wt n.f!c:ielö.k nenizeti szociálista nevelése.

Hogy a nemzeti szo.ciálizmus eszmei alapját s neveléai cél-
.kitűzéseit megértethessék a növendékekkel, a tanítóképző fel-
sőbb tagozatának hallgatói kötelesek tanulmányozni Hitler: »Mein
Kampf« és Rosenherg : »Mithos des zwantzig.sten Jahrhunderts-
című munkáit. Ismerniök Kell e művek 'Iő gondolatait.

~éll'e~au§ztria.
A könpvtár(lk ellenőrzése.
Az összes iskolák, valamint a bécsi Pedagógiai Intézet kör-

levelet kaptak, amelyben az a kérelem van kifejezve, hogy addig
is, míg a könyvek teljes jegyzéke megérkezik, a következő ki-
adványokat úgy a tanítói, mint a növendékek könyvtárából
"azonnal távolitsák el:

1. A zsidók és a velük rukonszenvezők műveit, minők pl.
.Montessori, Bühler és a többiek pszichoanalitikai s egyéni pszih-
ologiai műveit.

2. Marxista és kommunista törekvéseket tartalmazó müveket.
Pl. az Entshiedenen Schulreformer köteteit, marxista történelmi
,~önyveket, -8, Glöchel és Rathenau rendszer képviselői által ki-
adott könyveket.

3. pacifisták, pán-európaiak, szabadkőművesek eszméit szol-
,gáló kiadványokat s a népszövetség befolyása alatt álló körök ki-
adványait. ' .
í 4. A szeparatista szellemű könyveket, melyek az osztrák em-
'bert tárgyalják és védelmezik a Dolruss-schuschnig-rendszert; a
Iegit.irrrista jellegű kiadványokat.

5. ~zokat a műveket, melyek Németország nagyjait és héroszaib
'kisebbíteni akarják. Azokat a kiadványokat, amelyek arra' töre-
:~,esznek, hogy a francia, angol vagy amerikai kulturát . anémet
fölé emeljék, arninők pl. a Mann fivérek, továbbá Remarque
művei stb .

. - 6'. A hazafias front kiadványait.
7. Azokat a kiadványokat, amelyek a Führer szernélyét, rnűvét,

a nemzeti szociálizmust kr itizálják.
8. A »1 art dénaturé« képviselőinek műveit.
9.. A gyermekirodalom idejétmúlt darabjait, mint pl. Christopf,

.Schrnidt stb. '-
10. A vallásos, supervallásos és szentimentális vallásos kia'd-

ványokat, minők pl. adventista doktrinák, a Bibelforscher, keresz-
tyén tudomány stb. r I

Utasíttatnak az összes könyvtáraky ihogy e tiltoff; könyvek
jegyzéké,t ,állítsák ;.,ö~.ze...s k,űlrl~ék Jll.eg"j.qn. J.O.. elő,tj;. az igazgató-
ságngk. Kétes esetekben az igazgatóság megkérdezendő.



Angolország.
A Tanítók Nemzeti Sz6vetségének périzbeli segítsége akinai

gpermehehneh,
Az N. U. T. elnöksége legutóbbi ülésében 100 Iontster-linget

szavazött meg a háború által sujtott kinai gyermekek javára.
Tanító-csere.
Az egyesült királyság és a dominiumok tanítósága között

évek óta meg van szervezve a tanító-csere, amely nagy rokon-
érzést váltott ki.

Az a csere, amely 1929. óta az ország belsejében áll fönt,
szintén minden figyelmünkre érdemes. Kent tartomány és Man-
chester városa között áll fönt ez a csere, melynek tartama egy
év . amely idő alatt a tanítókat saját iskolafentartójuk fizeti.
A csere-tanítók többször változtatják az iskolát egy év alatt, hogy
tapasztalataikat annál inkább kiszélesítsék.

Kanada.
A levelezés által való nevelés.
Az első évi konferenciát Victóriáb~n tartották 1938. aug. 22.
Tényleg - mondja a jelentés - a levelezés által való okta-

tás kinőtt az előzetes gyakorlati tapasztalatok és kétségeskedes
korszakábóL A levelezés által való nevelés azoknak való, akik
az ő sajátos szükségleteikhez alkalmazott tanfolyamokat óhajtják
tanulmányozni, s amelyet nagyrészben gyakorlott tanítók rendez-
nek, kiknek magas kultúráltságukon kívül szaktudásuk is igen
magas fokon áll.

Egyesült Államok.
A világ legnagyobb helyi tantestülete.
A Nemzetközi Tanítószövetség most kapott egy táviratot, mely

arról számol be, hogy a chikágói tanítótestületnek 8.500 tagja van.

Finnország.
A tisztviselők családi pótlékának emelése.
Annak ellenére, hogy a nemzeti bevétel forrásai csökkenek s

a nemzetvédelmi kiadások 254 millió márkára rúgnak, a finn kor-
mány javasolja, hogya családi pótlékot 1200 márkáról 2100 már-
kára emeljék fel minden tisztviselőnél, ami az állarn részére újabb-
19 millió márka emelkedést jelent.

Gyógyházra érkezett újabb adományok: Ifj. Kiss Lajos,
Győrúifalu 1 P. jákfai Gömbős Sándor, Pusztamiske 3 ·P. vitéz Fel-
kay Sándor, Ágfalva 2 P. Végh János, Kölesd, műsoros ünnepély'
bevételéből 22'54 P. Budapest-Bécsikapu-téri elemi iskola, március.
15-i· ünnepélven befolyt adományokból 75 P. Az eddigi gyüjtés
összege 1.301'94 P. A kemenesaliai gyüjíés 947 P.
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KelNYVISMERTETES

\

Magyarországról Finnországba
címen március végén vagy április elején gyakorlati finn nyelvkönyv
jelenik meg. A könyv ára: 3'- P. Megrendelhető a szerzőnél,

ZO,ngor Endrénél (Vese, Somogy-megye). .

Mint zuhanó légcsavar ...
Elment.

Ülöhelye tátongó seb az első pad ba:
A szeme kék volt, mint az édesanyja
megfagyott szája széle, mikor kér te :
Elviszem a Böskét, árva lett szegényke.

Elment 1,
A hangja mindíg friss volt,' mindiq büszke
és éles, akár a heseluiit: körme,
s úgy csapott le a kérdéseimre,
mint rám a válás dobbeneíie,

. Elment 1
. Jelző újjai úgy fúródtak felém,
akár a szálló gépek elején
a búgó, magasbatörő légcsavar ...
Jaj, azóta törött a hit és a zaj
sem énekel a fülem körül,
meri a két kisújj már koporsón görbül.

Hallom, .hogy küzd a szív, a gyúlt motor
a felhős fájdalomban valahol
és ostromolia a dacoló eget ...

Istenem 1
sajnáld meg eziriz árva gyermeket,
kékebb szemei és tisztább arcot
nem kívánhat a te új parancsod.
Hiszen úgy tudott hinni, könyörögni.
Uram 1 érdemes lenne törvényt törni:
A helye Hozzád kiált az első padban,
s a lelke belőlem kimoshatutlan,
mert jelző úiiai úgy hasítnak belém,
mint a zuhanó gépek elején
a sikongó légcsavar ...
És nem segíthetek 1
Jaj, nem segíthetek 1

Bakó József.
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HIR EK
Irodalmi siker. Örömmel emlékezünk

imeg arról a kitüntetö elismerésről, amely
..Műhelyünkböl" revetunk vezetőjét: Ku-

.szák István soproni gyakorlóiskolaí tanitó-
társu nkat érte. A Soproni Frankenburg
Irodalmi Kör igazgatótanácsa a Kör mű-
ködö tagjává választotta Kuszák Istvánt.
.Az erről szóló oklevelet március hó 8-án
közgyülés keretében nyújtotta át részére
:Sopronyi-Thurner Mihély polgármester,
.az Irodalmi Kör elnöke.

Új orvos. Lapunk buzgó munkatársé-
nak: Grál Samu soproni népiskolai igaz-
gatónak fiát: Gráf Ferencet "summa cum
Iaude" avatták Budapesten az orvos-
tudományok doktorává. Örömmel üdvö-
zöljük lapunk részéről is a boldog apát,
aki annál is inkább büszkeséggel tekint-
het fiaira, mert már második fia ért el
ilyen szép sikert, amennyiben idősebb
fia: Gráf Lászlo tanár ugyancsak "summa
'cum laude" lett doktor.

Fodor Kálmán györi karnagy "A pro-
'testensismus és a magyar zene" címen
·a győri protestáns körben előadást tartott.
Az élményszámba menő, szakszerű érte-
kezést értékes énekszámok kísérték.

Miniszteri elismerés. A vallás- és
közoktatésügyi miniszter Poppe Béla
·tállyai evangélikus igazgató-tanitónak nyu-
galombavonulása alkalmával a népokta-
tás terén hosszú időn át kifejtett buzgó
-és eredményes rnűkődéséért elismerését
fejezte ki. Örömmel köszöntiük tanító-
testvérünket kitüntetése alkalmából.

Az Utasítás és tanterv az evangélikus
népiskola számára c. munkálat a Luther
'Társaság .~önyvkereskedésében (Buda-
pest, VIlI., Ullői-út 24.) 1'50 P-ért kapható.

Gyászhir. Részvéttel közöliük a le-
.suitó hírt, amely szerint üdülőházi intéző-
bizottságunk tagjának, Tolnay Pál ny.
igazgató-tanítónak neje rövid szenvedés
után elhunyt. A gyászesetről a következő
gyászjelentés érkezett: .Tolnay Pál ny.
ágo h. ev. igazgató-tanító úgy a maga,
mint a rokonság nevében fájdalomtól
megtört szívvel, de a Mindenható akara-
tában megnyugodva tudatja, hogy a for-
rón szeretett feleség, édesanya, nagynéni
és rokon: Tolnay Pálné szül. Pintér
Erzsébet életének 52·ik, boldog házassá-

·gának 33-ik évében rövid szenvedés
után elhunyt. Drága .halottunk földi ma-
radványait 1. hó 14-én délután 3 órakor

'fogjuk az ágo h.ev. egyház szertartása
::szerint a Kótejí-utca 36. számú gyász-

házból az Északi-temetőben örök nyuga-
lomra helyezni. Nyiregyhéza, 1939. evi
március hó 12. Szeretetünk virraszt síri
álmod felett!"

Halálozás. Kárpáti Sándor nyug. ta-
nítóképző-intézeti ének- és zenetanár,
'zeneszerző, a soproni Frankenburg Iro-
dalmi Kör alelnöke, a Magyar Dalos-
egyesületek Országos Szövetsége rnűvészi
bizottságának tagja, a soproni daloskerü-
let "müvéezl bizottságának elnöké, a Sop-
roni Magyar Férfidalkör művészi bizott-
ságának elnöke stb. életének 68. évében
váratlenul elhunyt. Földi porait február
hó 28·án délután 3 órakor kísérték az
evangélikus temető halottes csamokéböl
nyugvóhelyére. Az elhunytról a soproni
tanítóképző-intézet igazgatósága és tanári
testülele külön gyászjelentést adott ki,
amelyben ezt közli .; Megboldogult nagy-
nevű kartársunk 20 éven keresztül ve-
zetle a hangok fenséges birodalmában
az intézet ifjúságát. Növendékcinknek
megértő, jóbarátja volt. Zeneszerzői és
dalosegyesületi munkásságával intézetünk
hírnevét is növelte. Nevét az intézet tör-
ténetébe és tanítványai szívébe elmúlha-
tetlanul bevéste. A magyar dal, az igaz
művészet és irodalom örökké fáradhatat-
lan, ösztönzö rnunkása volt." Emléké!
hálás Kegyelettel őrizzük.

A Búvár máreiusi számában nemes
Suhay Imre a világ lázas fegyverkezési
versenyének eredményeit foglalja össze.
Neugebaner Tibor élő természetben meg-'
nyilatkozó lizikei törvényszerűségeket
vizsgálja; Gaál István a világtörténet, a
föld történet és a csillagászat szédítő idő-
távlataira világít rá ; Massanek Gábor
tüziöldi útiraizot ad; Unger Ernő egy
dunai búvárhalász izgalmas halészatairól
számol be írásban és képekben; Molnár
Lászlo gyümölcs- és szőlőkivitelünkkel
ismertet meg. Bán Márton a hangyák éle-
téről, Wagner János gazdagon illusztrált
cikke a planiai csigásberlangot és a
lueghi barlangvárat ismerteti. Matolay
Tibor a nagyvárosi klima sajátosságait,
Abaházi Richárd a föld forgását magya-
rázza meg. Bánhegyi József cikkét a
tavaszi gombákról szintén kitűnő fénykép-
felvételek kísérik. A dr. Cavallier József
szerkesztésében és a Franklín-Tarsulet
kiadásában megjelenő folyóírat,érdekes
cikkeit a "Ml,Ízeumi hírek", a "Technika
a mindennapi életben", a "Tudomány
rnűhelyéből" és "A Búvér szellemi
sport ja" círnű változatos rovatokkövetik



Pályázati hirdetés,
. .A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja, Eötvös József báró

erfllé'kenek rnéltó dicsőítésere s a tanítói hivatás méltetására alkalmas.
költemény megírására pályázatot hirdet.

Pályázhatnak tanítók, ta rrárok , jeligével ellátott pályarnunkával,
melyb'en zért borítékban a pályázó "neve is melléklendö.
. 'A pályadíjlOO pengő. A pályázat határideje 1939 június 30.

A pályanyertes vers az Eötvös-alap tulajdonába megy át. Az
Eötvös-alap fenntartja magának azt a jogot, hogy a beérkezett kől-
lernéríyék közül 'az alkermasékat 20-20 pengő vel apályázoktól
megválthassa.

A pályázatok a Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja címére
(Budapest, Vlll., Szentkirályl-utca 47. sz.) küldendők.

Pályázati hi-rdetés.
A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapia a Tanítók Ferenc József

Háza főiskolai internátus. a Péterfy Sándor Leányolthon és a keszt-
helyi 'Rákos István középiskolai fiúotthon kedvezményes -helyeire,
továbbá jutalom-, segély- és árvanevelési segélydíjaira pályázatot
&irde1ett. f. évi május 31-én lejáró határidővel. A pályázatok köze-
lebbi feltételei a Néptanítók Lapja f. évi március 15-én megjelent 6.
számában közzétett részletes pályázati hirdetésben olvashatók.

Elnézést kérünk igen tisztelt olvasóinktói. hogy az Énekesrendi
Tájékoztatót mult számt.mkh.oz nem csatolhouul», rajtunk kivül álló
ökb61. u. i. nem érkezett tneq idejében hozzánk.

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

; .

Kárpáti' Sándor I
1872-'-1939

Február 26-án a magyar evang. egyházi zenének nevezetes mun-,
kása meni el az élők sorából: Kárpáti Sándor. A ma nálunk mű-
'ködő evang. kántorok közül sokan az ő tarutoányai voltak. Akik
őt ismerték, azok bizonyára nehezen tudják elképzelni, hogy ez'
a fáradhatatlanul tevéhenp, mindig derűs és fiatalos kedélyű mu-
xsihüs már nincs többé közöttünk .. Még a lJégső betegsége előtt
is olyan eleven és friss volt, hogy szinte csodáltuk: hát ilyennek
lehet maradni egy tecéhenpségben és sikerekben dús élet hetedik
-éctizedében? Lelkületének [iatdlossága nem utolsó sorban azzal



függött össze, hogp tanitoánpainale es. tgp az ifjúságnak a lelké-
hez mindig ldrzel tudott maradni. Sokaknak volt atyai jóbarátja.

Mi ezen a helyen gyászoljuk a benne elveszíte ft zenepeda-
gógus{, .ehineh. a keze alól egész hántornemzedék herült- ki; de
gyászoljuk a benne eloeszitett zeneszerzőt is, aki nagyszámú világi
zenemű szerzése melleit bő{)én gazdagította az evang. egvházi zenét
is. Vallásos karénekei ugyanolyan műgonddal készültek és ugyan-

.olyan jó zenei izlésre . vallanak, mint világi kórusai, melpehhel
sok-sok pályadíjat nyert el. Egyéniségének és műoeszetének rész-
letes niéltatását megtalálhatjuk Heint.z Fülöp hartársunknale az
»Irott kő« 1936. évi 2. számában megjelent tanulmánpábén:

Kárpáti Sándor emléhét kegyelettel őrizzük!

*
Hanglegvísmertetés .

.r. "Organum".
A nemet orgonamozgalom hiába fordította volna a figyelmet

a régi orgonák felé, hiába hívatkoznék az 1921:. évben épült
freiburgi egyetemi orgonára, hiába örülne a hamburgi Jakobi-
kirche-ben megmaradt Scherer-Schnitger építette orgona felfede-
zésének és sok más eredménynek, ha ugyanakkor a kutatók és
muzsikus ok figyelme nem irányult volna a régi zeneirodalom felé.
Az orgonamozgalom útját kétségtelenül ez az utóbbi tényező készí-

. tette elő. A »Denkmáler Deutscher Tonkunst« gyűjteménye J892-
ben Scheidt »Tabulatura Novae-jával indult meg. 45 éven át jelen-
tek meg, a régi muzsika emlékkönyvei, egyes kiadások, érteke-
zések, feldolgozások. Ez a hatalmas munka egy ősz mestcr-: Seiftert
Max (szül. 1868) nevéhez fűződik, aki a híres Spitta tanítványa.
Részt vett Scheidt, Tunder, \Veckmann, Bernhard,\Valter, Zachow,
Krieger, Pachelbel összrnűveinek a kiadásában. Éveken át a berlini
»Staatliche Hochschule fül' Kirchenmusik« zeneelmélet-tanára, ahol
a' számozott basszuson keresztül vezeti' be növendékeit a régi
muzsikába. Az 1935. évben megvalósul egyik legvonzóbb álma:
a lll. .birodalom áthelyezi Berlínbe a bückeburgi intézetet, mint
»Staatliches Institut für deutsche Musikforschnung«-ot, és ennek
a vezetésével őt magát bízza meg. Az »Organum« című sorozatot
már 1929-ben megindítja. Ebben egy csokorravalót akar átnyúj-
tani addigi munkásságából. Olyan műveket választ ki közreadásra,
amelyek a mai gyakorlat.' számára is használhatók.

. Az' »Organurn« négy sorozata közül az első: »Ceistliche Ge-
sangmusik« (24 füzet). Tartalma: kis kantáták, zsoltárfeldolgo-
zások és motetták. \Veckmann, Krieger, Tunder, Zachow, Schütz,
Ritter, Sweelinck, Hándel , Kuhnau, Buxtehude stb. műveiből. Akik
komoly vokális egyházi zenét akarnak művelni, azok bőséges anya-
gat találnak ebben a sorozatban.
. A második sorozat círne : »Weltliche Gesangrnusik«. J9 fü-

zetben világi énekrnűveket .közöl.. Számunkra' nincsen gyakorlati
jelentősége, tehát bővebben nem foglalkozunk vele.

A harmadik sorozat »Kammermusik« -cím alatt 34 füzetben
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kísebb, vonós zenekarra és egy-két fa- és rézfúvóra hangszetelt
szonátákat, szviteket, nyitányokat, stb.-ket tartalmaz.

Minket leginkább az »Orgelmusik« című negyedik sorozat ér-
dekel. . Évek óta keressük a megfelelő előjáték-gyűjteményeket,
amiket a kántorok kezébe .adhatnánk, Könnyű és mégis értékes
műveket kívánunk. Színte kézenfekvő a megoldás: abból a korból
kell meríteni a műveket, amikor az orgona még nem volt alkalmas
virtuóz szerepkör betöltésére. Ez az idő: a 15.-16.-17. század.
Az orgona ebben az időben nem kísérte a koráléneklést. A korált
felváltva a kórus és a gyülekezet énekelte. Az orgona a hosszabb
liturgikus énekek között közjátékokat (Canzone, Tokkáta, .Fuga,
Fantázia, Ricercar), a kórus hangnemének a. bevezetésére elő-
játékokat (Praeludium, Praeambulum) játszott. Luther sem a
»Formula missae«, aem a »Deutsche Messe« munkáiban nem adott
utasítást az orgona használatára, pedig a· fiatal és bizonytalan,
nehezen továbbmozdítható ének alátámasztására hasznos szolgá-
latot végzett volna az orgona. Egyébként az akkori orgonák, ki-
sebb hangjuknál fogva, nem is lettek volna alkalmasak ilyesmire.

Az »Organum« negyedik sorozatában olyan elő- és utójátékok
vannak, amiket ma is nagyszerű en fel lehet használni. E művek
stílusa eleinte talán szokatlan lesz számunkra, azonban ne álljunk
meg az első kísérletnél, mert csak sokszori eljátszással jövünk
rá a: szépségekre. Még a legkönnyebbek előadásahoz is megfelelő
technika, ritmus (!) és tempó kell. Aki a tanítóképzőben szorga-
lommal és becsülettel végezte a munkáját: az el tudja játszani a
legkönnyebbeket. Ezeket a műveket az alábbiakban »k«' (könnyű)
jelzéssel közlöm. Azoknak, akik nagyobb kézügyességgel" rendel-
keznek: a »kn« (közepes nehézségű) művek valók. Akik pedig
Bach könnyebb orgonamüveit képesek játszani: azoknak az : »n«
(nehéz) jelzésű műveket ajánlom. Megjegyzendőaz«mban,' hogy
mindegyik füzet feltételezi a 3 vonalrendszeres írásmód-olvasni
tudását. .

Az »Orgelmusik« 19 füzelben felöleli az északnémet iskola
mestereit Sweelincktől Buxtehudeig, tehát az akkori német zene-
irodalom jelentős szerzőit, akik mintegyelőkészítői a nagy lipcsei

_»Thornaskantor«: Bach János Sebestyén munkásságának.:
1. füz.: Scheidemann (1595-1663,' a hamburgi St. Katharinen

templom orgonása) orgonatabulaturája. 15 preludium, fuga, can-
zone, fantázia; nagy részük egyházi hangnemben (d-dór, f-Iid, g-eól,
stb.). Terjedelemre a leghosszabb 3 oldal, a legrövidebb egy fél-
oldal (2 sor). Nehézségi fok »k«, Ritmusai: Andante-teni.póban
negyed, nyolcad, elvétve tizenhatod-mozgás. Ára RM. 4.50.

2. füz.: Praetorius Jakab (1586-1651, Sweelinek tanítványa,
a hamburgi St. Petri-templom orgonása), Schildt Melchior (1592-
1667, a hannoveri Markt-templom orgonása), Decker J. (1598-
1668, a hamburgi St. Michaelis orgonása), Flor Ch. (a lüneburgi
St. Lamberti, majd St. Johannis orgonása), az ismeretlen Meyer
D. és Olter M. (meldorfi orgonás) apró műveit tartalmazza. Ne-
hézségi fok: »k«. Valamennyi egyházi hangnemben van, azonban
koráljainkhoz ügyesen felhasználhatjuk.
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3. füz.: Weekmann Mathlas(t621-1614, a 'hamburgi Jakobi-
templom orgonása) 14 darabja (preludium, canzone, tokkáta, fuga).
Alapritmusuk már a tizenhatodmozgás, terjedelmük 2-3-4 oldal,
nehézségi fokuk: »kn«. Önálló előadási daraboknak tekinthetők.

4. füz.: Böhm Georg (1661-1733, a lüneburgi Johannis-temp-
lom orgonamestere) művei közül itt találjuk a népszerű C-dúr pre-
ludium és fugát, valamint további rövid preludium és fugakat
(a-moll, d-dór, g-eól), végül egy ritmikus Capriccio-t. Ezek a művek
már nehezek (»n«); hangversenycélokra kiválóan alkalmasak.

5. füz.: Reinken (1623-1722, a hamburgi Katharinen-templom
orgonása) G-dur tokkáta (»n«), továbbá Ritter Chr. (1640--1720 kö-
rül, drezdai udvari karmester) szonatina (»kn«).

6. füz.: T'under Fr. (1614-1667, Buxtehude elődje a lübecki
Marienkirche orgonáján) 4 preludium és fugája (»kn«).

7. füz.: Brunelehorst (1670-1720 körül, városi orgonás Celle-
ben) e-moll preludium és fuga, Kneller (1649-1724, Schildt utóda
Hannoverben, majd a hamburgi St. Petri-templom orgonása) d-dór
preludium és fuga, Levding (1664-1710, Bölsche, Reinken és
Buxtehude tanítványa, braunschweigi orgonás) Esz-dur és C-dur
preludium és !uga (»kn« és »n«),

8. füz.: Bruhns (1665--'---1697, a legjelentősebb Buxtehude-tanít-
vány) három preludium éti fugája (e-moll, G-dur, e-moll). Külö-
nösen az első bájos, szép hangverseny-darab (»n«).

9. füz.: Lábeek Vincent (1656-1740, a hamburgi Nicolai-temp-
lom orgonása) 4 preludium és fugája (C, d, E, g; valamenny) »n«).

10. füi.: »Anonymi der norddeutschen Schule: címmel 6 kisebb
művet tartalmaz (Praeambulum, Praeludium, Fantázia, e, G, c, F,
C hangnemekben, valamennyi »k«). Stílusuk alapján Scheidemann,
Weekmann és Tunder müveire következtetnek.

11. füz.: Froberger (1616-1667, Frescobaldi tanitványa, bécsi
majd Héricourt-í orgonás, a délnémet iskola képviselője) tíz ki-
sebb müve van ebben a füzetben (tokkáta, Capriccio, -Canzone,
fantázia, Ricercare). Könnyü és értékes darabok. -Ezzel a füzettel
a délnémet mesterek ismertetése kezdődik.

12. füz.: Pachelbel J. (1653-1706, nürnbergi mester, rnűveinek
értéke megközelíti Bach-éít) 10 apró darabja. Rövid, 1 oldalas,
néha csak kétsornyi darabok, valamennyi igen könnyű. Ezt a
füzetet ajánlom mindenkinek először figyelniébe. Nemcsak azért,
mert technikailag könnyűek, csak kettős vonalrendszerben (ob-
ligát pedál nélkül) íródtak, hanem elsősorban azért, mert meg-
kedveltetik ,az »Organum« többi füzeteit. Ára: RM. 3.-.

13. Iüz.: Pachelbel nehezebb művei: a népszerű d-moll Ciacona,
a szép f-moll Ciacona, két fuga és két Ricercare. Kitűnő hang-
versenydarabok. '

14. füz.: Pachelbel Magnificat-fugái. A 18. századig a protes-
tantizmus a gregorián Magnifícat-melódiákat a vespera részére
megtartotta. Ennek előadásában az orgonaszóló a lelkész, ill. a
kórus énekével váltakozott. Ma ilyen értelemben nem használatos,



de Páchelbel fugái elő- vágy utójátéknak {genalkalmasák. A füzet
26 kisebb fugát tartalmaz (»k« és »kn«).

15. füz.: Walther J. G. (1684-1748, Bach rokona és barátja,
erÍurti, majd weimari orgonás, a legelső zenei lexikon szerkesztője,
nem tevesztendő össze Luther zenei munkatársával, Walther Jo-
hannal). Olasz koncertje Bach ilyen .círnű vművével egyenrangú.
A füzet tartalma: Tokkata és fuga (c), Preludium és fuga (A),
Concerto (G, több tételből áll), Alcuni Variazioni (Cor elh témájára),
valamint Telemann egyik koncertjének orgona-átirata. Hangver-
senycélokra alkalmas, értékes darabok.

16. füz.: Zachow (1663-1712, a Halle-i mester a Froberger
Pachelbel- Krieger csoporthoz tartozik) 3 fugája, melyek a »Denk-
máler Deutscher Tonkunst«-ban is megjelentek, továbbá D-dur
fantázia. Kitűnő, ritmikus utójátékok (»kn és »«n«).

17. füz.: Krieger Joh. (1651-1735, bayreuthi karmester, majd
Zittau orgonása és zeneigazgatója) . Összes művei a »Denkmaler
der Tonkunst is Bayern« c. sorozatban jelentek m~g. Itt 7 műve
található, melyek közül az utolsó preludiummal kezdődik, Ricer-
car-ral, fugával folytatodik és Passacaglia-val fejeződik be. Ne-
hézségi fok: »k« és »kn«. Ezt a fűzetet is mint igen haszúálhatót,
ajánlom.

18. füz.: Strungh. (1640-1700, orgonás, hegediis és operaszerző,
anémet zeneművészetet sokoldalú, jelentős munkásságával gazda-
gította). Keráltémára épült Capriccio -és Ricercar van e füzetben
(kettős fugának nevezi, mert egymásután 2-2 fuga következik).
Nehézségi fok: »kn«., '

19. füz.: Kuhnau (1660-::-1722, Bach elődje a Iipcsei Thomas-
templomban) 2 preludium és fugája, valamint egy tokkátája.

Nem végeznék teljés munkát, ha a legújabban megjelent mű-
vet nem ismertetném. 'Címe: »FreieOrgelvorspiele vorbachischer
Meister«. Ebben a füzetben Seiffert az' »Organumc-ban, ismertetett,
az istentiszteleten kitűnően használható preludiumokat kiválasztva,
ismételten kiadja. 19 preludium, fuga, tokkáta, stb. van benne,
Praetorius, Froberger, ScheideIriann," Krieger, Meyer és Pachelbel
már ismertetett műveiből, jóformán minden hangnemben (»kn«,
ára RM. 2.70). Ezt a füzetet is, mint igen használhatót, ajánlom.

Az »Organum« füzetei a Kistner & Siegel kiadónál (Leipzig)
jelentek meg. Egy-egy füzet ára RM. 1.50-4.- közt váltakozik.
Mind a négy sorozatot részletes en ismerteti a kiadó cég jegyzéke.

A berlini »Staatliche Hochschule Iür Kirchenrnusik« nemrégi-
ben zenei hetet rendezett. Ennek a műsorán olyan mai művek sze-
repeltek, amelyek stílusa az ismértetett 16.-17. századi zenével
rokonságet mutat. A régi muzsika erős hatással volt az újabb német
szerzőkre , és hisszük, hogy ez a hatás egy új zenei stílusnak lesz
az elmélyítője. Bárcsak hazai, viszonyainki-a is hatással lenne ez
az áramlat.! 'Peschko Zoltán (Berlin).
(

2. "A mi dalaínk."
Az »Ifjú Erdély« kiadás~ban most már harmadízben jelent

meg a fenti című ifjúságidaloskönyv. Az »Erdélyi Magyar Dalos-
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szövetség« összevásároita az előző kiadás valamennyi példányát,
tehát szükségessé vált az újabb kiadás, amelyik azonban nem vál-
tozatlan, hanem 55 dallal bővitett alakja az előzőnek. Ez a füzet
szinte zenei hitvallás: »Öntudatosan felismertük és megvalljuk, hogy
népünk eredeti dalai a mi dalaink. Ezzel a kis könyvecskével is
bizonyít juk, hogy most megint meg akarjuk szerettetni népünkkel
azt, ami az övé és el akarjuk felejttetni vele a sok ráakasztotf
nótacafatot, ami nem méltó sem hozzá, sem hozzánk« (az előszó
szerint). Az »Ifjú Erdély« ezzel nagy mértékben használt a 'magyar
ügynek, mert a könyvecskében Nagymagyarország egész területéről
155 szebbnél-szebb népdalt' gyűjtve" adott ki. A »Mi D'alaink« -
nagyjából ugyanazt az anyagot is tartalmazva - a mi 100-ainknakJ
{ld. lapunk előző számát) erdélyi egy testvére.

Schulek Imre (Budapest).

*
Folyóíratszernle.

»Magyar Kórus« 33. szám. - A közölt cikkek közül bennünket
főként kettő érdekel. Az elsőben Petro S. ír egy érzelgős népének-
ről. Megállapítja, hogy a gyülekezet énekének (s ezt mi is valljuk)
a dogmatikai helyességen túl müvészileg is értékesnek kell lennie.
- A másik cikkben Kapuvári E. szól a kántorokhoz és énekesek-
hez. Amit mond, azt mi is megszívlelhetjük. A kórus is templom
és mindjárt az oltár után következik. A kántor a nap-nap utáni
szolgálatban könnyen elfásul, ha nem gondol arra, hogy hivatása,
munkája: szolgálat, mellyel az Urat kell dícsérnie. Kell, hogy a
kántor jó példával járjon elől. A kántornak és az énekeseknek is
szabad imádkozniok! - A' hangjegymellékletekből énekkaraink
részére Bárdos Lajosnak a 148. zsoltár hálás szövegére készült
nagyszabású Zsoltárkánonját ajánljuk.

»Zeneközlöny« 1939. febr. - Vikár Sándor »A jövő kántora«
címmel a ref. egyházi zene megoldandó kérdéseiről íro Megálla-
pítja, hogy jó zenét kell a templomokban művelni, jó kántorkép-
zésre van szükség, a gyülekezetek zenei ízlését is nevelni kell.
Szól a teológusok rendszeres zenei képzéséről is. Kívánja az egy-
házzenei szakfelűgyelet megszervezését, egyházzenei konferenciák,
hangversenyek rendezését és jó egyházzenei tankönyvek megírását.

A lapban továbbá a francia reformátusok új énekeskönyvéről,
és az egyházi ének és zene eredetéről szóló cikkeket, valamint
az énekvezérek közgyűléséről szóló beszámolót találunk.

»Zeneközlöny« 1939. márc. - Szabó Gyula a ref. Egyházzenei
Bizottságról szólva azt kívánja, hogy annak tagjai elsősorban mind-
nyájan hivő lelkek legyenek. Javasolja, hogy a tagok nagyobb része
az egyházmegyei zeneszakértők (ezek viszont működő kántorok) le-
gyenek. - Hódossy Béla a »Szózat« énekléséről íro Megállapítja,
hogy az eredeti dallam énekelhetetlen s ezért a saját átdolgozását
ajánlja. (Ezzel szemben meg kell állapítanunk, hogy az Orsz. Mű-
vészeti Tanács, mely hívatva van nemzeti imádságaink éneklése
ügyében dönteni: nem engedélyezi az »átdolgozás«-okat. Nem áll,
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hogy a magyar nem szereti a melizmákat: gondoljunk csak, a
népdalainkra! Éppen ezért szerintünk a legszívhezszólóbb nemzeti
imádságunkat eredeti szépségében kell énekelni.) - A lapban még
a reformáció zenéjér ől írott cikket, egyéb beszámolókat és iroda-
lomismertetést olvashatunk.

»Katolikus Kántor«,1939. jan. - Schwartz Elemér a betlehemes
mozgalom és a falu kérdéséről, Schuszter Antal a 10 éves jubíle-
urnát ünneplő magdolnavárosi énekkarról íro Közli Werner Alajos-
nak a jubíleumi hangversenyen elmondott beszédét is. Míndketten,
méltatják azt az áldozatos, nehéz, de rendkívül jelentős munkát,
amit egy ilyen külvárosi, mükedvelési alapon szervezett énekkar
tagjai és vezetői végeznek. - Az orgonarovatban Sugár Jenő elitéli
az orgona kérdéseivel kapcsolatos személyeskedő vitákat. Beje-
lenti, hogy ennek elkerülésére ezentúl a lap minde~ irányú cikket
névtelenül (!) fog közölni. Sch. f.

(A »Musik und Kirche« ezévi első számának gazdag tartaimát
helyszűke aniatt csak a legközelebbi számunkban ismertetjük.)

*
Hangversenykróníka.

1939. jan. 22. Orgona- és énekhangverseny a pécsi evang. temp-
lomban. Fodor Kálmán győri orgonás a klasszikus és újabb német,
valamint francia és olasz orgonazene köréből válogatta össze mű-
sorszámait. Az-orgonaszámok közben Gebauerné 1. von Thule nor-
vég származású énekesnő énekelt Bach és Handel áriái, valamint
egyéb énekművek közül.

1939. febr. 12. A győri irodalmi és közművelődési társaság fel-
olvasó ülésén a győri Evang. Egyházi Énekkar Mendelssohn egyik
motettájával, Eccard és Bach koráljaival, Schulek Imre »Felséges
Isten« kezdetű kórusával, végül két világi dallal működött közre,
Fodor Kálmán vezénylete alatt.

1939. febr. 19. A pápai evang. gyülekezet új (átépített) orgoná-
jának felavatása. Az orgona megáldását a délelőtti istentisztelet
keretében D. Kapi Béla, püspök végezte. Délután orgona-avató
hangverseny volt, melyen dr. Gárdonyi Zoltán soproni tanár orgona-
számokkal, Bácsi Sándor ev. lelkész hegedűjátékkal, Csizmazia
Klára, Rózsa János és Agoston József énekszámokkal 'müködtek
közre. Megnyitóul és befejezőül a pápai Evangélikus Férfikar éne-
kelt, Ágoston J. vezetésével.

1939. márc, 3. Egyházi zene a győri ev. templomban. Abevezető
orgonaszám (Handel szerzeménye) és lelkészi imádság után kizáró-,
lag vokális egyházi muzsikából állott a műsor, mégpedig az első
részében német (Bach, Krebs, Hiller, Wolf és Mendeissohn), a má-
sodik felében magyar szerzők (Kirchner Elek, Kapi Gyula, Gárdo-
nyi Zoltán és Schulek Imre) műveiből. Sok szólóének lévén, az
összes közreműködőket nem sorolhatjuk fel, csupán a zenés áhítat.
vezetőjének: Fodor Kálmánnak a nevét írjuk ide. G.

Nyomatott Garab József könyvnyomdájában Cegléden.


