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A nagy segítő.
János 5. r. 6-7. v. "Ezt amint látta Jézus, hogy

ott fekszik, és megtud ta, hogy már sok idő óta
úgy van; monda néki: akarsz-é meggyógyulni?
Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem ... "

Nagy nyomorúságban lévő ember mondta eszavakat: Uram
nincs emberem. 38 évig volt már beteg. Hosszú éveken át feküdt
ágyában a Bethesda tó partján, várva, hogy valaki besegítse a cso-
dálatosan gyógyító hatás ú tó megzavarodott vizébe .. Nem akadt
embere, aki segítette volna s ő viselte a nyomorúságot tovább, csak
várva, várva valakire. Mígnem találkozott a nagy Segítővel, aki meg-
könyörült rajta.

Oh, de sokan kiáltanak fel a mai világban is Így: Nincs em-
berem. Sajnos azonban csak földi, anyagi dolgokkal, megélhetési,
elhelyezkedesi alkalmakkal kapcsolatban, A lélek betegsége, nyomo-
rúsága nagyon kevés embernek okoz fájdalmat, pedig de nagy ,a
nyomorúság e téren. Minden időben, mindenkihez hangzik az Ur
Jézus kérdése: akarsz-e meggyógyulni? Szabad választást enged az
Ur a gyógyulás vagy a nyomorúság továbbhordozása között,

Az orvos is, az orvosság is rendelkezésünkre áll, csak el kell
azt fogadni, hittel, bizalommal.

Igyekezzünk találkozni ezzel a nagy Segítővel, akihez mindenki
minden időben bátran odafordulhat teljes bizalommal, ahol nem
várakoztatják meg, nem üres ígéretekkel bocsátják el, hanem gyó-
gyulást nyer lelki sebeire, megnyugvást s boldog bizonyosságot az
örök életre vonatkozólag.

Hidd el Tanítótestvérem, hogy nem fog csalódás érni, ha ehhez
a nagy Segítőhöz . fordulsz még földi ügyeidben is. Neki mindenre
van hatalma. Ha aztán csakugyan felismered s hittel követed ezt
az igazi Segítőt, akkor igyekezz, hogy raitad keresztül mások is meg-
laláljá];

Oh, kérünk mennyei Urunk, nyisd meg lelki szemeinket, hogy
lássuk meg, mennyire közel vagy te hozzánk nyomorúságunkban,
hogy tudjunk hozzád kiáltani s tudjunk hálás szívvel köszönelet is
mondani a Te nagy kegyelmedért. Ámen. B. Á.
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Család, iskola, munkatábor.
A Soproni -Szebadegvetern 1938/39. évi előadássorozatán 1939. ian. 20-án elmondotta

Rozsondai Károly evangélikus tanítóképző-intézeti igazgató.
(Folytatás.)

Az iskola nem öncél, hanem eszköz. A tanítók és tanárok
vannak az ifjúságért és nem fordítva. Az iskola helyezi bele a tár-
sadalom életébe, a nemzeti közösségbe az új nemzedéket, hogy
annak tudates és értékes tagja lehessen. Megismerteti az egyénne!
a közműveltség tarta Imát. A mai iskola küzd a lananyaggal. Az
ismeretanyagot erősen meg kell rostélni. Kevesebbet, részben mást
és jobbat kell tanítani, mint eddig. A müvelödés vágyát kell fel-

. ébresztenie I Ismertesse meg az iskola a szellemi munka eszközeit
és módiait 1 Nem tartjuk helyesnek az iskolai képzés idejének Ioiy-
tonos kitolását. Meddig lehet e téren elmenni? Az iskola az élettel
nem tartott mindig megfelelőerr lépést. A tanítási anyag, amit meg
kellene tanulnunk, egyre növekszik, de amit valóban jól megtanulunk
éppen emiatt kevesebb lesz. Egyik közismert politikusunk") mon-
dotta: ..Még a legkiválóbb képességű gyermek is csak a legnagyobb
erőfeszítéssel tud kitűnő eredményt elérni. Oktatásunk a legmagasabb
szinvonaira van szabva, minek következtében a tanuló egyrésze
elveszti önbizalmát, másik része pedig egyenesen becsapja a tanárt".
Roppant károk származtak már abból, hogy ha az iskola csak
tudásanyagot akart adni s emellett nem irányította a tanuló rninden-
irányú testi-erkölcsi-akarati-érzelmi életének összhangzatos fejlődését.

Az iskolának egyik legfőbb feladata a szociális érzékre és
szernléletre való nevelés. Valahogyan benne van ez már a mai
iskola légkörében. Sokszor nem is annyira felülről árad, mint inkább
az ifjúság hozza a társadalomból magával. A közösséggel együtt
járó kötelezettségeket határozottan kell felismernie és magára vállalnia
az egyénnek. Itt is hangsúlyozzuk, hogy nem a jeles bizonyítvány
a fö, hanem a kötelességteliesítés. A jó nevelő szemében a szándék
is fontos, nemcsak az eredmény, Bizonyára van nem egy olyan
elégséges bizonyítvány, amely a nemzetre nézve értékesebb, mint
akárhány jeles. Ma igen sok szülö igyekszik azon, hogy gyermeke
számára jobb bizonyítványt eszközö ljön ki, mint amilyent valóban
érdemelne. A protekcionizmust ki kell az iskolából üldözni ..

Szeretet és igazság úgy érvényesüljön, hogy egyik se szen-
vedjen hátrányt a másik miatt. A valódi tekintélyt nem lehet kikény-
szeríteni.

A inai vizsgarendszerre Teleki Pál mondotta, hogy az minden
iskolában rossz. A tenárok ellen hangoztatott gyakori kifogás pedig
az, hogy nem ismerik sokan közülök eléggé az életet. Azt is
hibáztatják, hogya hivatásos nevelők, tanítók és tanárok nincsenek
eléggé kitéve a szabad bírálatnak. Sokát beszélnek a mai iskolaról
politikusok, főpapok, tudósok. .

Canterbury érseke úgy véli, hogya mai nemzedék. a mai fia-
talság sokkal jobb ernberanyag. mint bármely más koré volt. De
miért van akkor válságban az iskola? Az iskola válsága is társadalmi

.) Eckhardt Tibor.



válság. Nem elég korszerű az iskolai munka s inkább a multba
tekint, tanításai inkább a multra érvényesek, mint a jeleme s ami
még fontosabb lenne: a jövőre.

Csak különb felnőttek nevelhetnek majd különb gyermekeket.
Amilyen kapkodás, keresés és bizonytalanság jellemzi a', mai társa-
dalmat, olyan lázasan igyekszik megtalálni a megfelelő iskolát. A sok
iskolareform ezért van. De ezzel nem mondottuk azt, hogy iskola-
reformokra nincsen szükség. '

Röviden szólok a munkatáborokról is, mert a mai társadalom
jellegzetes, modern képződményei s mert a céljaik között felsorolják
a szociális érzékre és munkára való nevelést is. *) Fontos különbség
van a kötelezö és az önkéntes munkaszolgálat között.

A munkatábor a háború utáni idők egyik sajátos jelensége.
Tulajdonképpen a munkanélküliséggel van kapcsolatban, azaz kelet-
kezésének gazdasági természetű okai vannak. Az európai munkás-
piacot a háború előtt a kivándorlás tehermentesítette. Európéből
1800-tól kezdve a háborúig kereken 50 millió ember vándorolt a
tengeren túlra. Hollandia és Németország már 1870 körül bevezette
a munkanélküliek társadalmi és egyházi segélyezését, Háború .utan
Bulgária tette először kötelezővé a munkatábori szolgálatot, de már
1912-ben volt törvény, mely a lakosságot útak építésénél ingyenes
közmunkára kötelezte. A közrnunkát pénzzel is meg lehetett váltani:
1920-ban lépett életbe a törvény, melyszerinl minden 20-ik életévét
betöltött férfi és 16-ik évét betöltött nő a munkakötelezeUség alá
esik. A munkaszolgálat célja a termelés szervezése, az ország jólé-
tének előmozdítása ; a mindenki által közösen végzett fizikai mun-
kának a munka szeretetét, továbbá a társadalom iránt fennálló
kötelességek tudatát kell Ielébresztenie és ébren is tartani. Az éven-
kint behívott 45-50 ezer munkaszolgálatos szervezését és vezetését
katonatisztekre bízták. De nem honvédelmi vagy politikai, hanem
célszerűségi szempontok miatt kerültek a munkaszolgálatosok katonai
vezetés alá. Ilyen nagy tömegek szervezésére a hadseregnek volt
megfelelő képzettsége és tapasztalata. A munkeszolgálatnak így
katonai jellege volt s ezért a nagyköveti tanács (1920-ban) a neu-
illy-í békeszerződés megszegését látta benne. A szolgálati időt, a
behívottak számát csökkenteni kellett s a munkaszolzélat jellegén is
változtattak. A pénzzel való megváltás lehetősége következtében
csak a nép tanult meg a munkaiáborokban a közösségért dolgozni,
mert a vagyonosabbak megváltották magukat. Az egyes társadalmi
osztályok közeledése ezen a réven tehát nem volt elérhető. A munka-
táborok közösségi, nevelő hatása még az olyan patriarchalis társa-
dalomban is, mint amilyen a bulgár, meghiusul! az osztálytagozó-
dáson. A "Közmunka Bulgáriáért" jelszóval indult munkatáborok
útakat. vasutakat, ceatomákat. vízvezetékeket. gátakat építettek. épü-
leteket. falvakat. városokat létesítettek, telefonvezetékeket készítettek.
erdősítettek. gyümölcsösöket és zöldségeskerteket telepítettek, bánva-
és gyárimunkát végeztek. a nők élelmiszereket konzerváltak, a kór-
házak ruha- és fehérnemű szükségletét varrták meg stb. A munka-
kötelezettek fizetést nem kaptak. csak eltartásukról gondoskodtak.

*) Kovács Imre: A munkatábor. Magyar Szernle 1937. augusztusi sz.
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Így a munkatáborok - az eltartási költségek et nem tekintve -
jelentékeny tiszta haszonnal rnűködtek,

Dánia, Svédország és Norvégia azoknak a polgáraiknak a szá-
mára, akik a katonai szolgálatot vallási meggyőződésből nem vál-
lalják, munkaszolgálatot rendszeresített. Az egyes északi államok-
ban szóbajöhető ilyen egyének száma azonban mindössze évenkint
150-200.

Önkéntes diákmunkatáborokat Svájcban, Németországban és
Ausztriában szerveztek először gyakorlati és elméleti programmal.
Románia szolgáltatta iskolapéldájátaz európaszerte híres falukutató
munkatáboroknak. Erdélyben a magyarok és a szászok is hozzá-
kezdettek munkatáborok szervezéséhez, de a román belügyminisz-
ter ezeket betiltotta. Lengyelországban 1936. óta van bevezeíve az
önkéntes munkaszolgálat s ez katonai előkészítés jellegű. Az angol
önkéntes munkaszolgálat olyan légkör megteremtéset tűzte ki céljául,
mely a szociális szemléletet helyesen alakítja és így lehetövé teszi
a munkanélküliség megszűntetését.

A német diákszövetség már 1934-ben kimondta, hogy egye-
temre és főiskolára csak azok iratkozhatnak be. akik legalább 6
hónapot töltöttek munkatáborban. Az egyre fenyegetőbb munkanél-
küliség gyógyítására 1935-ben vezette be Németország bulgár min-
tára a .kötelező munkaszolgálatot ; így minden 18 és 25 év közötti
némel ifjúnak és hajadonnak félévig munkatábori szelgálatot kell
teljesítenie. 1939. újév napján vonúlt be 400.000 nő a munkatábo-
rokba. ,A nérriet munkaszolgálat szervezete szintén katonai jellegű.
Nagy tömegeket uj. csak katonai alapon lehet mozgatni. A némel
táborokhoz nevelési szempontból fűzött remények szintén nem vál-
tak be kellő mértékben. A világnézeti nevelés ugyan teljes, de 6
hónap alatt lelkileg jelentékenyebb mértékben egymáshoz közel-
hozni a társadalmi osztályokat itt sem sikerűlt. Minket legközvetle-
nebbűl anémet rnunkatáborok érdekelnek .' Ezekről ma még végle-
ges képet alkotni és ítéletet mondani nem lehet. Egyelőre nagy a
lendület, de még nagyon kornoly gondot okoz a munkanélkűliség
. és a belső fogyasztás emelése.

Az Egyesült Államokban Roosevelt elnök 1932 óta nagy erő-
feszítéssel törekszik az állam gazdasági életének átszervezésére. A
10 millió munkanélkűliböl évenkint 300.000 embert szerveztek .mun-
katáborokba. Ezek a táborok gigászi munkálatokat hajtottak végre
s azt lehet mondaní, hogy itt váltak be legjobban. De azzal a ta-
núlsággal szolgáltak, hopy gazdasági és társadalmi szerkezetválto-
zás nélkül a munkatáborok nem oldhatják meg a súlyos társadal-
mi feladatokat. Az amerikaihoz hasonló szervezeteket létesítettek az
olaszok katonai jelleggel Abessziniában.

A magyarországi munkatáborok szervezésénél nem a kűlföld
másolása acél. de értékesíteni kell a külföldí tanúlságokat.*)

A kezdeményező lépéseket nálunk az ifjúság tette meg. Azon-
ban eleinte nagy volt a lelkesedés. de kevés a tudás és kritika. lf-
júságunk ösztönből is kereste a néphez való közeledés lehetőségeit.
Reánk nézve nagyobb hatással a német példa volt. Azt azonban

*) Kovács Imre: A magyar munkaszolgálat. Magyar Szemle. 1937.októberi sz.
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nem látta meg elég jól az ifjúságunk, hogyanémeteknél a munka-
tábor tulajdonképen a rnunkanélkűliség levezetését szolgálta.

Az első magyar rnunkatábort a Sárospataki Református Főis-
kola. theológusai szervezték. A munkára előbb a faluszemínérium-
ban készűltek fel s a munkatábort a falu vezetői hivatásra való ön-
nevelő alkalomnak tartották. A ruházatról a honvédelmi miniszté-
rium gondoskodott. Délelőtt útat építettek, erdőt irtottak, dél-
után pedig előadásokat hallgattak, vagy csérkészkiképzés folyt. A
sárospatakiakkal egyidőben a Turul Szövelség is megindította, a
munkaszolgálatot. A német hatás itt erősebben érvényesült. Az 1935.
nyarán szervezett munkatábor a magyarcsanádi Maros-gátat állí-
totta helyre. Ebben a munketáborban 58 főiskolai hallgató 68 kubi-
kussal együttesen dolgozott. A diákok hetenként egy u. n ... kubikus
napot" tartottak. E napon 12 órán át végeztek fizikai munkát s úgy
táplálkoztak. mint a magyar kubikusok : reggeli: kenyér zöldpapri-
kával. ebéd: kenyér szalonnával, vacsora: kenyér hagymával. 1936-
ban a Turul öt munkatébort állított, köztük Sopronban a Tóma-
lomnal és Kapuvárott női tábort. A Turul Szövetséget .pénzügyi
okok késztették arra, hogy 1937 elején a kultuszminisztérium-
hoz fordúljon. A kérdéssel a minisztertanács is foglalkozott, majd
1937. május elején megjelent a 4.400/1937. sz. vallas- és közoktalás-
ügyi miniszteri rendelet a következö CÍmen :*) Az Egyetemi és Főis-
kolai Hallgatók' Ünkéntes Nemzeti Munkatáborainak szervezete tár-
gyában. A rendelet szerint : ..A munkatáborok célja egyetemi és
főiskolai hallgatók, valamint szigorlók nyári foglalkoztatása közér-
dekből szükséges munkálatok elvégeztetése által s ez úton nemzeti
és szociális szellemű nevelésüknek kiegészítése." A munkatábor az
értelmiségi munkanélkűliség leküzdésevel is szerves összefüggésben
van, mert az illetékes miniszteri biztos támogatja a táborok főpa-
rancsuokát a szervezési, irányítási és ellenőrzési munkában. A fel-
vételnél előnyben kell részesíteni a kedvezőtlen anyagi körűlmé-
nyek között élő főiskolásoket. A 'táborban való részvételre jogigénye
vagy jogcíme különben senkinek sincs. A táborok eleinte 4 hétre,
most 6 hétre szerveztettek. A résztvevők teljes ellátásban és napi
20 fillértől 2 pengőig terjedő zsebpénzben részesűlnek : tandíjked-
vezmény és hivatali alkalmazás terén egyenlő minősítés esetén
előnyben részesítendők.**) A parancsnokság élén most vitéz Szinay
Béla altábornagy áll. Az 1937. nyarára 1200-ás létszámkereltel ter-
vezett munkatáborban azonban nem volt elég jelentkező s így két
lumusban csak 300-300 Iöiskolást tudtak beosztani a munkatábo-
rokba. A tapasztalatokról az illetékes hely röviden nyilatkozott. 1-2
folyóiratban vert fel nagyobb port és kapott kellemetlen bírálatot a
kérdés. A munkatáboroknek sok ifjú csak üdűlő és szórakozó jel-
leget tulajdonított, mert más lehetősége a nyaralásra nem volt. Nagy
lelkesedéssel fogadta iljűságunk a munkatáborokat, de megcsap-
pant az érdeklődése.

Az 1938. nyarán rendezet! önkéntes munkaszolgáletról Szinay
') Hivatalos Közlöny 1937. 10. sz. - 1938, 14. sz. (4.200/1938. V.K.M. sz. rend.)
'*) Tájékoztató az 1938.évi Egyetemi Önkéntes Munkaszolgélatról. Budapest.

1938.Klotild-u. IO/c. Főparancsnokság. (2.500/1938. V.K.M. ein. rend.)
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Béla, a rnunkaszolaálat főparancsnoka tett sajtónyilatkozatában a
legteljesebb megelégedését fejezte ki az eredmény felett. Az 1938.
évi jelentések már 20%-al hal adták meg a felállított keretet. 6 hé-
ten át közel 1300 férfi és 300 nő dolgozott, összesen 40.000 mun-
kanapot tizennégy férfi és három női táborban. Tihanyban földtől-
tést, Bugacon kisvasútat, Gyöngyösön repülőteret, Sárospatakon
utat, Ricsén és Tarpán csatornákat építettek. A női munkatáborok
tagjai sokgyermekes családoknál segítettek és tanítottak.

Véleményem szerint a munkatábor öncél nem lehet. Ha üdű-
lés és nyaralás a jellege, azt ki is kell nyilvánítani. A munkatábo-
rokat, mint a külföldi példák is mutatják, válság, - főképpen a
munkaélkűliség - hozta létre. Az egész társadalom szociális szem-
leletének alakítására és nevelésére az ilyen kis területre és kevés
résztvevőre korlátozott próbálkozások nem elegendők. Ha a család
és iskola, továbbá a felnőttek társadalma és a nemzet politikai ve-
zetői nevelői felelősséggel, áldozatosan rnunkálkodnak, akkor a
szükségintézrnények feleslegesek lesznek, mert honfiérsát és annak
munkáját mindenki megfelelőerr fogja értékelni. Nem egynéhány
munkatáborra van szükséz, hanem az egész nemzetnek kell egyet-
len, együtt és egymásért dolgozó munkatábornak lenni.

Hisszük, hogy a magyar élet jó irányban és biztos léptekkel
halad előre s teszi meg az eddig elmulasztott útat. A most letár-
gyalt honvédelmi törvényünk is hozzá fog [árúlni az egészséges,
katonás szellemű hazafias és szociális társadalom kiépítéséhez. Van
a honvédelmi törvénynek u.n. munkatábor szakasza is, mely az
olyan ifjút, aki katonai szelgálatra végleg alkalmatlan és minden
olyan hajadont, aki a kőzép- vagy középfokú iskola 4-ik osztályát
sikerrel elvégezte, 21-24 éves kora között egy ízben három hóna-
pot meg nem haladó időre munhaszouuilatra kötelezhetőnek nyil-
vánít.

Befejezésül a legnagyobb nemzeti próféta, Széchenyi István
gondolatát idézern. Széchenyi' az önámítás nélkűli tiszta önismeretet
követelte a nemzettől. Minden előbbrejutásnak és javulásnak az őn-

. ismeret a feltétele. A nemzet igazi hatalmát Széchenyi a kiművelt
fejek számában látta. Ha napjaink kül- és belpolitikai eseményeit
szernléljük, akor ezt isrnételgethetiük magunknak intelműl : a ma-
gyar nemzet az önismeretet; mint a javúlás feltételét, azután a meg-
javulást és a kiművelt főt, mint a nemzet hatalmának biztosítékát
elsősorban és joggal éppen a mai középosztálvtól követel heti.

Az 1927. évi október hó 27-én tartott egyetemes közgyűlés jegyző-
könyvének 65. pontja az 5. bekezdésében himorulia : ••az Országos
Evangélikus Tanítóegyesület felterjesztésére és a tanügyi bizott-
ság előterjesztésére az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy az
Országos Evang. Tanítóegyesület lapjának, az ••Evangélikus Nép.
ískölá't-nak egy-egy példányára iskolánként (nem osztályonként)
az összes elemi iskolát fenntartó egyházközségek fizessenek elő."
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Egy evangéliumi nevelési rendszer.
Írta: dr. Garai József soproni evangélikus tanítóképző-int. tanár.

Folyó év január 24-én a magyar pedagógusok at mélyen lesújtó
gyászhír terjedt az országban: meghalt Schneller István, a személyiség
pedagogikájának megalkotója. Eletévei igazolta mindazt, amit hírdetett.
A szernélyiség pedagogikáját alkotta meg, maga személviség volt,
vallásos alappal alapozta meg neveléselméletét, maga bensőséges,
igaz, vallásos életet élt. a. szeretet nevelőértékét hangsúlyozta, maga
szerette pályáját, hivatását és mindazokat, akiket nevelt. Szembeszállt
Herbor! túlzott intellektualizmusával elméletében és gyakorlatában
is eszerint járt el. Igazi keresztyén lélek, aki amit hírdetett azt meg
is tartotta.

Ravatala előtt Imre Sándor - ki Schneller kolozsvári tanár-
ságának első éveiben hallgatója volt, majd Szegeden tanszekén
közvetlen utóda volt - a tanítványok nevében búcsúzott a magyar
pedagógia nagy halottjától. Beszédében többek között a következőket
mondta .' ... "eszméink most is,,, bár napunk immár hanyatlik,
oiele vezetnek, amit hajdan az O élete mutatott fel eszménynek
kereső szemeink előtt. S amint így magunkat újból ott látjuk elő-
adásain a padokban, közös sétáinkon Kolozsvár magaslatain,
bizoltnae beszélgetéseken dolgozó szobáiában ; valamennyien megint
érezzük, mint emeli lelkünket magával felfelé, mint tisztázódnak
életünk és választott oáluánl: kérdései, mint ver bennünk gyökeret
annak tudata, hogy közöttünk a legkisebbnek is nagy hivatása van,
mert az ember élete küldetés." "Schneller Istvánnal e század szellemi
életének ,egyik legnagyobb értéke tűnik el ','2 E nagy érték egy-
házunknak mély vallásos lelkületű tagja; ,,$chneller István é§ a
megbízható értékek elválaszthatatlan kapcsolatban vannak. "3 Ele-
téből és elméletéből sokat tanulhatunk. Elsősorban a nevelésről
vallott felfogásunk tisztázásában vehetjük nélkülözhetetlen hasznát
felfogásának. Méltó, hogy megemlékezzünk róla és rendszeréről.
Méltó, különösen egyházunk szempontjából, mert nincs a nevelés
történetében még egy olyan rendszer, amely annyira magán viselné
alkotója vallásos lelkületet. meggyőződését, mint éppen Schnelleré;
nincs még oly rendszer, amely annyira szilárdan, biztosan építene
az evangéliumra, mint éppen az övé. Ezért minden figyelmet meg-
érdemel rendszere. Müködését négy irányból tehetnénk vizsgálódás
tárgyává: 1. a személviség pedagogikája, 2. a középiskola belső
életére vonatkozó, 3. az egyetemi és főiskolai (lelkészképzés) életére
vonatkozó feitegetései és 4. egyéb vizsgálódásai (Család és iskola,
Nemzeti nevelésről, Társadalmi nevelés stb.). Nem lehet célunk
Schneller ezen mindenirányú, felsorolt munkásságát tárgyalni, arra
itt egyrészt terünk sincsen. másrészt sok oly gondolata van, amely
nem vonatkozik a népiskolai nevelésre, amely ott nem hasznosítható,
mert jellegzetesen éppen a középískolaí vagy főiskolai képzésról
szól. Ezért e helyen megelégszünk azzal, ha az 1. alatt közölt állás-
pontjáról t. 'Í. a személyiség pedagogikájáról szólunk. Mivel azonban
- mint már említettük - Schneller élete és rendszere, mintPesta-
lozzié oly szoros kapcsolatban vannak egymással, hogy rendszere
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nem érthető - legalább az alapok származása nem - élete ismerete-
nélkül, azért előbb életének azon szakaszait ismertetjük, amely a
személviség pedagogikájának megértéséhez, megalapozásának isme-
retéhez szükséges.

I. Schneller István 1847 augusztus 3-án született Kőszegenó
Atyja Schneller Vilmos kőszegi evangélikus lelkész. édesanyja Boor
Zsuzsánna volt. Már nagyapja a kőszegi gyülekezet lelkésze volt.
aki egyébként tanulmányait Jénában végezte. Nagyapja Kant szellemi.
örö két igyekezett magáévá tenni. Akkor, amikor !'Németországban
volt, Kant - a kőnigsbergi bölcs - akkor tartotta utolsó előadásait.
A kantiánus szellemtől nem volt mentes egy némel egyetem sem,
Nem csoda tehát, ha megragadta őt is a bölcselet es később is.
Kant eszméinek buzgó követője lett. Édesapja Schneller Vilmos
"teológiai és bölcsészeti tanulmányainak egy részét szintén Német-
országban végezte. Halleban Gesenius és Erdmann professzorokal
hallgatta s különösen Schleiermacher és Hegei filozófiája volt rá.
hatással. Hegei Phaenomenologiáját versbe is szedte. "4 Kant rnélyen-
járó, a végső alapokat kereső gondolkodása nagyatyját. Hegelnek a
logika. vaskapcsai közé szorított gondolkodása pedig atyját ihlette
meg. Igy azután nem kell csodálkoznunk azon, hogy Schneller István
a logikus Kantnál is a pedagógiát keresi. Mert ha a világnézeti.
alapokat lerakta valaki, mi sem természetesebb, hogya fundamenlumra
épületet is emel. Természetesnek tartja tehát. hogy ha Kant hallatta
szavát a bölcselet kérdéseiben, akkor figyelmét a neveléstudomány
sem kerülhette el. Kant a kőnigsbergi egyetemen pedagógiai elő-
adásokat is hirdetett. "Ezeket az előadásokat Kant csak kénytelen-
ségből tartotta, "5 Firuiczu szerint" u. is felsőbb intézkedésre a
kőnigsbergi egyetem filozófiai karának tanárai 1776-tól kezdve köte-
lesek voltak félévenként .felváltva egy heti két órás pedagógiai elő-
adást tartani. Ily előadásokat tartott Kant is több ízben, nem teljesen
eredeti módon, mert egyik kartérsának ily irányú művét vette alapul.
Rink - ki Kantnak tanítványa volt - ily előadás kidolgozására'
vállalkozott akkor, amikor Kantnak papírszeletekre tett. megjegyzéseit
is felhasználva még Kant életében .Lmmanuel Kant über Padagogik'C
címmel Kant nézeteit ki is adta. Schneller ezen mű, valamint Kant
többi művei alapján azt mutatta ki, hogy beszélhetünk Kant nevelési
rendszeréről, neveléstani elméletéről. Hogy éppen erre vállalkozott.
ez is nagyon jól bizonyítja azt a nagy szellemi hatást, amelyet rá
a kantiánus nagyapa gyakorolt. Fináczy több érvet hoz fel amellett,
hogy Kant neveléselméletéről beszélni nem lehet. Ezek a következők:
1. az előbb említet! mű csak kivonatnak tekinthető, mert .,lehetetlen,
hogy Kant kollégiuma ily rövidlélekzetü és szűkszavú lett volna."
2. csak erőszakos ráfogással nevezhető rendszernek az, amit Kan!
a nevelésről íro amellett: "Az elrendezés hiányossága, a terminológia
határozatIansága, a nevelés részeinek egymás mellett négyféle fel-
osztási alapra helyezése, a szellemi nevelés bizonyos ágainak a
"fizikai nevelés" kategóriájába sorolása, a didaktikának úgyszólván
teljes hiánya. a "műveltség" fogalmának bizonytalansága stb .. mind
olyan tények, amelyek előtt nem lehet szemet hunyni. "7 Bérrnint
áll is a dolog: Kani nevelési elvei rendszer! alkotnak-e vagy sem,



egy mégis bizonyos. Nevezetesen az, hogy Schneller nagy érdemeket
szerzett azzal, hogy rámutatott arra, hogya nagy filozófus az embe-
riségnek eme nagy gondolkodója - akár rendszeresen, akár nem --
foglalkozott a nevelés kérdéseivel. ott örökéletű igazságokat is álla-
pífott meg. Nem kell továbbá elfelednünk azt sem, amit különben
Fináczy is elismer, hogy "a kőnigsbergi bölcs filozófiai rendszerének
etikai része az egyedüli, amely el nem vitatható szoros kapcsolatba
hozható nevelői gondolkozásával. '"S Az etikának a neveléstudo-
mánnyal való szoros kapcsolata mindenki előtt ismeretes. Kant sem
:szigetelte el e két tudományt egymástól. Az erkölcsi, etikai alapok
kutatása jellemzi mindenütt Schnellert, amelynek minden bizonnyal
része van abban is, hogy figyelme Kant felé fordult.

Édesapját maga is jellemezte: "szerény papi állása dacára egy .
magasebb rendű eszményi papságnak volt a képviselője s ki korá-
'val haladva Hegei és Schleiermacher iskolájában megtanulla az ön-
.álló philosophiai gondolkodás kiegyenlítését a biblia szerinti egyszerű,
kegyes hittel"." SchnelIer István felfogásának kialakulásában nagy
:szerepe volt tehát anagyapának és az édesapának. E hatás nem-
<csak bölcseleti téren nvilvánult meg, hanem fontos volt ez magyarrá
nevelése szempontjaból is. Lelkiekben igén sokat kapott édesanyjá-
tól is, "ki gazdag családból származott, mégis beletalálta magát a
nagyon is szerény iövedelmü. sok gyermektől megáldott kőszegi
'parochia egyszerű életébe" .10 Édesanyja nagyon szerette gyermekeit,
minden bizonnyal ez is egyik fontos ok volt, hogy Schnel/er később
elméletének alapjává éppen a szeretetet tette meg. "Csak az isteni
:szeretetben megújult erkölcsi élet képes odaadó, feláldoző. kereső
és építő munkásságra. " 11 Isten országa tehát nem lehet más, mint
.a szeretet országa. "A másnak megbocsátó, Istent kereső szeretet az,
.arni az embert Isten országának tagjáva teszi, ami a világnak az
emberben értéket ad. Más igazi érték nincs, mert ezen érték az isteni
lénynek a világon való megdicsőülése." 12 A szeretet tehát voltakép
olyan elv, amely Isten országát mintegy megszervezi. A szeretet el-
vének a való világon is uralkodnia kellene; az isteni akarat meg-
nyilatkozásának pedig egyetlen mozgatója. "lsten nem szigorú bíránk,
hanem a mi atyánk: a ezeretet tehát mozgató ereje éspedig azon
szeretel, amely kiterjed mindenkire, Ezen hatalomban és szereretben
bízva az a mi imánk és törekvésünk, hogy Isten országa, neve
dicsöittetése míndínkább valósuljon meg, jöjjön el. Történik pedig
ezen megvalósulás, hogyha az isteni erő, az isteni szellem minden-
kiben mindenütt mozgaló." 13 Isten két Iő parancsa is ezt mondja
nekünk: "Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lel-
kedből és minden erődből" és "Szeresd felebarátodat, mint maga-
dat 1" Miben különbözik a Schnel/er által adott szerelet-Iogalorn a
más nevelők által hirdetettektől? A szeretet nagy szerepét a neve-
lésben a nevelők csaknem kivétel nélkül elismerték. Annak bölcsel-
kedői lényegét is megadták. Így pl. Rabindranath Touore. a nagy
hindu költő és bölcselő írja "a világot a szeretet szülle. a szeretet
tartja fenn, szeretet felé tart és szeretetben vész el" .14 A szeretet
himnusza ez. De a gyakorlati nevelők is felismerték a szeretet nagy
jelentőségét a nevelésben. Rendszerint kettős irányú szeretetről szok-
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tak beszélni: a tanító szeresse a gyermeket és a gyermek a tanító-
ját. A helyzet az, hogy ezek nem különálló fogalmak, hanem az
elsőnek kell, hogy következrnénye legyen a második. Végül azok.
akik a kérdés lényegére lélektani indítékok és lelki vizsgálódások
alapján akarnak rámutatni, íly kérdéseket vizsgáinak: miért szeret
a gyermek és kit ? Ezekre akarnak feleletet kapni. Schnéllerné! EL

szeretet nem .bölcselkedés eredménye, nem is gyakorlati nevelői,
tanítói fogás és nem lelki jelenség, ennél sokkal több: vallás-erkölcsii
alap. Nem új, rnert Jézus Krisztustól származik ez. Ez több, mint az
előző részletfogalmazások bármelyike. "Ezen ethikus alap a szere-
tet, úgy hogy azt mondhatjuk, hogy még csak a szeretet nyitja meg
a .dolgok lelkét, lényeget. Nemcsak a gyakorlati. hanem az elméleti
életben is alapvető legfőbb vezérünk - a szeretet." 15 Magában fog-
lalja tehát a fentebb említett részleteket is. A szeretet ismeretelméleti:
alapelv is nála. Megismerés csak szeretettel lehetséges, enélkül min-
den megismerésre való törekvés is hiábavaló ... Szereteí nélkül más-
nak lényegébe való odaadó elmélyedés, a másik lényének megfelelő,
azt előmozdító hatás nélkül még a legkisebb tárgy igaz megismerése-
sem lehetséges." 16 A szeretet tehát oly principium, mely nélkül sem
elmélet, sem gyakorlat nem állhat fenn. A szerel et eme világképe
Jézus Krisztus életében valósult meg és Jézus Krisztus az az elv,.
..rnely az életet, a történetet és az afölött való elmélkedést s így fr

nevelés történetet és elmélefét is alapjában meghatározza" Y Nem
kell sokat gondolkoznunk azon. hogy bel ássuk azt, hogy Schneller
ezen elveinek kialakulásában feltétlen nagy szerepe volt a szülőii
háznak, különösen pedig az édesanyának.

A középiskola alsó négy osztályát Köszegen és Modoron el-
végezvén, 1858-ban a soproni evangélikus Iiceumba íratkozott be.
Ugyanitt végezte el a theológiai akadémia két évfolvamát. Egyéni-
ségének kialakulásában nagy szerepet játszott a Deákkúti vármegye.
A soproniak nagyon jól tudják, hogy mi volt ez. Szervezete olyan
volt; mint egy vármegyéé, ma talán önképzőkörnek hívnánk. Gyűlé-
seiket a Deákkútnál tarlották, rnely ma is ismerős helye a soproni-
aknak. A diákhagyományokat is híven megőrzö evangélikus líceum
tanulóifjúsága tanáraik vezetésével még most is minden évben ki-
vonul ide és bensőséges kis ünnepség keretében megemlékeznek
arról. hogy mi volt régebben a diákság számára a Deákkúti . vár-
megye. Nagy súlya volt ennek még Schneller idejében. A vármegyei,
szervezet mintájára határozatokat is hoztak. melvek közül igen sokat
az iskola vezetősége is elfogadott. Méltó és szép hagyomány volt
ez, mely talán még- a régi protestáns iskolák önkormányzatának egy
késői megnyilatkozási formája volt. Az egyes és a közösség viszo-
nyának kialakulása, illetőleg erről vallott nézetének megalapozásában.
minden bizonnyal nagy szerepe lehetett az itt végzett munkának.
Míg Kőszegen Beyer, addig Sopronban Thiering volt kedves tanára.
A vallási tudományok iránt különös érdeklődest tanúsított és maga
írja: 18 ••Tisztán akartam látni, a vallási tüneményeket tudományosan
kívántarn megérteni és már két év után, melyet a soproni, lheológiai'
intézetben töltöttem, siettem a küllöldí egyetemekre, hogy, itt találjam
fel azt, ami után vágyódtam ". Halle és Berlin voltak. állomásai.
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Németországi egyetemi évei alatt ismerkedett meg Schleiermacher
vallásbölcseletével. "E három és fél év alatt termékenyúl meg val-
lásos lelke Schleiermacher gondolatrendszerének tanulmányozása
által. Felszabadult az egyoldalú intellektualizmus uralma alól. mert
megtalálja ennek vallásfilozófiájában azt a tényezőt. amely nevelés-
elméleti rendszerének tengelvévé lesz: a szeretetet." 19 Schleiermacher
hatása a kor protestáns teológiájára igen nagy volt. Ezért nem kell
csodálkoznunk. hogy Schnellert is megragadta ez irányzat. Schleier-
mach er neveléstant nem írt. azonban. mint a berlini egyetem ünne-
pelt tanára három ízben tartott pedagógiai előadásokat és ezeket
adta ki később - halála után 1849-ben - egyik tanítványa. Ennek
tulaidonitható, hogy a schleiermacheri szellem jóval később, talán
akkor éreztette legjobban hatását, amikor SchneJler éppen Német-
országban tartózkodott. Családi hagyományai, eddigi felfogása alapján
nem lehet csodálkoznunk azon, hogy egy oly rendszer köti le fi-
gyelmét, melynek alfája es omegája az etikurn, mert szerinte "a
pedagógia az erkölcstanból levezetett tudomány: egészen tőle függ" .20

A pedagógia az etika technikai tanának tekinthető. Az idősebbeknek
kötelességük a fiatalabbak nevelése, márcsak azért is. hogya mű-
velödés Iolvtonossága megszakadást ne szenvedjen. Schleiermacher
szerint "tudomáriy és egyház, állam és család - más nincsen az
ember számára ezen a világon" .21 Ebből az is következik, hogy a
nevelés számára egyetemes célt nem lehet kitűzni, mert az az egy-
háztól. államtól. tehát a mindenkori kőzösségtől függ. Elmélete nem
egyoldalú szociális pedagógia. mert "a nevelés csak akkor fogja fel-
adatát teljesen megoldani, ha az egyént, mint ilyent is kiműveli, hogy
majdan képes legyen a társas közösségnek. rnint erkölcsi életfor-
máknak nemcsak fenntartásában, hanem tökéletesílésében is közre-
működni".22 A nevelés nem uniformizálható, minden emberben van
valami jó. Ezt a jót kell kifejleszteni a nevelés által. Éppígy minden
népnek, nemzetnek is megvan a maga saiéles jellemvonása, amely
más néptől. nemzettől megkülönbözteti. A nevelés feladata az embert
.individualizélni". Az egyéni és szociális szempontok így a nevelés-
ben összeegyeztetendők. Majd látni fogjuk azt, hogy Schneller fejlő-
dési fokozatai nagyon jól kapcsolatba hozhatók Schleiermachernek
itt közölt felfogásával. Ha Schleiermacher néha az egyéni szempon-
tokat erősen hangsúlyozta is. maga rájött arra. hogyha viszont az
egyéniesség terén esne túlzásba, akkor a nevelés számára. egyetemes
érvényű normák felállítása nem volna lehetséges. Ezért tekintetbe
kell venni a nevelés kezdő és végpontját. Kezdetén az egyén van
a maga eredeti hajlamaival. végén pedig a kiérlelődött egyéniség,
mely az életközösségek jelentőségével tisztában van. A nevelésnek
a tényleges adottságokhoz kell hozzáférkőznie. Ez pedig háromféle-
képpen történhet: a) csak a jó felébresztésére szorítkozunk, ezzel
azután a rossz természetszerűleg hatálytalanná válik. b) csak a rossz
heilamokat nyomjuk el; ekkor a jó magától is kifejlődik, c) mindkét
eljárást egymás mellett külön-külön alkalmazzuk. Legcélszerűbb, ha
az eljárásokat mindenkor kornbináljuk úgy, hogy egyszer az egyik,
máskor a másik lesz túlsúlyban. "A társas közösségbe való belé-
nevelés a negatív ráhatás uralkodó szerepét kivánja, az egyéni sajá-
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tosságok fejlesztése a' pozitív nevelés túlsúlyát." 23 Schleierrnacher.
a református lelkész és teológiai tanár pedagógiájával is hatást gya-
korolt Schnellerre, mégis nagyobb volt az a hatás, amelyet vallés-
bölcseletével ért el. A vallás alapját nem az észben, hanem az
érzelemben keresi. Mondja, hogy "a vallás, rnelyre minden ember
ered ettől fogva hajlamos, sem nem metafizika, sem nem morál, sem
nem dogma, nem is gondolkodás és nem is cselekvés, hanem a vég-
telenség megérzése, a kedélynek a végtelenség szernléletéböl eredő
meghatottsága. A vallás nem tárgya a megismerésnek, a legszentebb,
legbensőségesebb, legszemélyesebb érzelmi élmény, sejtelmes misz-
térium, melyre szavakkal nem lehet senkit sem megtanitani" .24

(Folytatj u k.)

Wimmer Gottlieb, Agoston
a felsőlövői evang. tanintézetek alapítója.

Irta : T állyaí István.
Felsőlövő jelenleg elszakított területen van, Vasvármegye északi

részén, az u. n. hienc vidéken. Ez a vidék a "bugleti Welt .. területe.
A vidék dombokban, hegyekben és szép gyümölcsösökben bővel-
kedik és Felsőlövő is a Villám os-folyó szép völgyében fekszik. A
tanintézetek legrégibb épületét még Wimmer építtette és alapját
1842-ben rakták le. 1845. május 12-én volt felavatása. Az intézetek
második, kétemeletes épülete J853-bé;ln készült el, Harmadik épülete
1857-ben. A nagy internátusi épület - két ernelettel. a közepén
hárommal - 1894-ben avattatott fel. A felsőlövői tanítóképző inté-
zetnek növendékei - a pedagogia és a zene kivételeivel - a legtöbb
tárgyat együtt tanulták a Iőgimnáziurn felső osztályaival. ami annak
idején nem csekély előnyt jelentett. Ez az állapot megszünt a két
intézet teljes külön válása alkalmával 1912-ben, mikor mindkét intézet
külön igazgatóságot kapott és a magyar állam tetemes segélyével
felépült a Iőgimnázium nagy, díszes kétemeletes épülete.

A lövői tanintézetek első igazgatója volt Kühne Károly, Ferdi-
nand, ki veje volt Wirnrriemek. Az intézetek tanárainak névsorában
sok kitűnő név található, amelynek hordozója pedagogiai és irodalmi
működésél tekintve szélesebb körben is tette nevét ismertté. Igy
mindjárt a második igazgató Friedrich, Wilhem Schubert, majd
Linberger Frigyes - volt teol. tanár Eperjesen és evang. lelkész
Késmárkon, soproni születésű és kitűnő egyháztörténeti író"). Említsük
még meg a finomlelkű Stettner Cyulát, később Lövő lelkészét, azután
Rösch Frigyeset, aki Sopronban fejtette ki áldásos működését a tűz-
rendészet érdekében, Weber Hugót és Ebenspanger Jánost, e két
kitűnő pedagogust, köztük az utóbbi a magyar pedagogiai irodalom
első megteremtői közé tartozik. Nem feledkezhetünk meg Láhne
Frigyesről, ki áldásos működését Sopronban folytatta, az általa ala-
pított intézetekben'?"), továbbá Jausz Györgyről,' ki ugyancsak Sop-

*) Geschidite des Evangeliums in Ungarn.
**) Kitűnő emlékbeszédet tartott a lövői tanintézetek 25 éves jubileuma alkel-

mával. amely r világítolt a tanintézetek kezdő éveire. (Ebenspanger: 50. j, Gesch.
der ev. Schulanstalter.)
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ronban lett felsőbb leányiskolai igazgató, az. újabb időből pedig meg
kell említenünk az Erdélvböl, Besztercéböl származoUkitűnő erőt,
Budaker Károlyt (java férfi korában halt meg mint kőszegi ev. leány-
gimnáziumi igazgató), továbbá a jelenleg Hajdúböszőrményben élő
dr. Molnár Istvánt, ki Níetzscheröl, Shelleyről, Andrejeffről írt tanul-
mánvokat ~s az országosan ismert nagy írót, Móra Ferencet, aki az
"Enek a búzemezőkröl" és "Aranykoporsó" szerzője.

Már a fenti adatokból látható, hogy Sopron és Felsőlövő között
mindig élénk összeköttetés állott fenn. A soproni ev. lyceurn tanárai
között mindig voltak olyanok, kik előzőleg a felsőlövői intézetekben
müködtek és Sopron evang. elemi iskolájában is sokan voltak, kik
a felsőlövői tanítóképzőnek voltak tanítványai, így - hogy csak
·kettőt említsek - a régiek között a kiváló Flasch János, majd az
1914-ben elhunyt, tudományos és irodalmi munkálkodása által széles
körben ismert Bünker RaJnárd. .

Erdemes tehát megismerkednünk Wimmer Gottlieb. Agoston
életével, oly intézetek alapítójának életével, amely intézetek és a
soproni iskolák élele között mindig élénk kölcsönhatás állott fenn.*)
Amióta Felsölövö elszakított területen van, a magyar kapcsolatok
felelevenítése is a mi feladatunk, nehogy ezek feledésbe menjenek
és ez is indokolja szerény munkánk megjelenését.

Wimmerrel többen Ioglalkoztak. Legbehatóbban Kurz Sámuel
budapesti ev. tanító " Gottlieb August Wimrner. Schilderung sein es
Lebenslaufes. Budapest, IS95." cimű könyvében és dr. MagyarÜyő-
ző volt lövői tanár (jelenleg Pozsonyban.) "Wimmer Gottlieb Ágost.
Felsőlövő nagy papja" c. 191O.-ben megjelent munkájában.?") vala-
mint· a felsőlövői intézetek 190S-1 909. tanévi Ertesítöiében megje-
lent "Wimmer a szabadséaharcban" c. tanulmányában.***) Több
tanulmányt írt Wimmerről Ebenspanger János, így a "Die 50.-jiihrige
Geschichte der evang. Schulauitalten zu Oberschutzen IS95." cirnű
könyvében továbbá több folyóiratban és a Felsölövői Tanítóképző-
intézet IS95. évi Jubileumalbumában, valamint a "Pedagógiai Plu-
tarchban. "

Lássuk ezek után Wimrner életét.
Csodálatos, hogy ez a nagy szellem, aki később testestől-lel-

kestől magyarrá lett s hazafiságának oly áldozatkészen adta tanu-
jelét, Bécsben született. Itt látta a napvilágot Szerit István királyunk

*) A lelsőlövöi tanítóképző intézetet végezte Hatvan Ferenc is, keresk. isk.
tanár, kinek nevéről van elnevezve a soproni Túrista Ház.

Sopronban a következő tanárok és tanítók találtak működéki kört, miután
előzőleg Felsőlövőn működ tek : Ev. Líceum: Linberger István (ő ugyan előbb mű-
ködött itt mint Lövőn. Sopronban: 1849-52.). ScheHer Károly (1859). Bothér Dá-
niel (1895.), Hollósy Kálmán (1900.). Németh Sámuel igazgató, Kovács Jenő mint
menekült tanárok találtak új otthont Sopronban, hasonlóképpen Legary Dezső ke-
resk. közép isk. igazgató. Lövőről jött Sopronba: Rösch Frigyes, Lahne Frigyes,
Idusz György. Evang. tanítók: Gebhardt Mátyás (érvaetve]. Fhasch János, Polster
János, Möszl Lajos (a tanítóképző első ped, tanára), Drusner Gv., Bünker R, Die-
bold K.,. Möszl Károly, Polster János, Posch L Ritter L. Schranz M., Graf S., Neu-
bauer János, Polster Rezső (lövöi tan. képz. int. tanítványai).

**) Magyar Gyöző e könyvét a Lutker Társaság adta ki amely vállalatban,
ill. sorozatban Pálffy József életrajza is megjelent Kapi Bélától.

***) Dr. Magyar Gyözőtől Kossuthról is jelent meg egy rnunka a Magyar
Könyvtárban.
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napján: ..augusztus 20-án: Hogy melyik évben? Ez csak utólag de-
rűlt ki. Onéletrejzában az 1793. évet gondolta születési évének. Ez
azonban tévedés. Születési éve: 1791. Miután gyenge volt, rögtön
megkeresztellék s ez alkalomkor az Albrecht, Gottlieb. Daniel nevet
kapta. Szülei egyszerű emberek voltak. Atyja: Wimmer Mátyás,
uradalmi inas volt. Anyja: Roth Mária Magdolna. Atyjának halála
utána kisfiút anyja tartotta el, ki varrással kereste meg kenyerét.
Sajnos azonban anyját is mihamar elveszítette, mert 1800-ban meg-
halt.

A jó édesanya halála után egyedül állt a nagy világban samint
dr. Magyar Gyöző mondja : rokona sem akadt. aki gondjába vette
volna. Hogyan valósíthassa meg a kisíiú édesanyja testamentumát,
hogy pap legyen belőle? Egyelőre erre bizony nem is gondolhatott.
Nehéz küzdelme lett élete betegséggel*) és tanoncévekkel. Igy került
egy keményítőkészítőhöz, majd egy bizonyos Hauka úrhoz?"), míg
végre, benső énjét követve, a papi pálya utáni vágy annyira elhatal-
masodott lelkében, nem birta tovább, vasárnapi kimenőt kért és meg-
szökött. Elmegy Magyarországba, Selmecbányára. Alig volt négy éves.
mikor már egyszer volt Selmecbányán. Ide akart most is menni,
állítólagos nagybátyjához.

Kurz is, dr. Magyar is sok érdekes adatot mesél erről az útjáról.
Egy mosonmegyei német Heidebauer sírva, zokogva találta az est
sötétjében és az éhező gyermeket magával vitte, puha ágyba fek-
tette, sőt örökbe is akarta fogadni. De a fiú mindenáran Selmec-
bányára akart jutni. Nyolc napi gyaloglás után meg is érkezett Sel-
mecre. Persze a jó nagybácsi nem volt sehol.

Azonban aki ily nagy akaraterőt tanúsított eddig, azt nem
lehetett egyhamar tervétől visszariasztani. Egyelőre egy kovácsmű-
helybe állt be inasnak"?"), majd egy pékmcster jámbor lelkületű és
jószívű felesége vette pártfogásába és anyagi segítségével bejutott a
selmeci Iiceumba és alumneumba. Nem tudni biztosan, hogy mennyi
ideig járt itten, de az 1803/4. tanévet Selmecen töltötte, mint az első
osztály (donatus) tanulója.

1805-ban Osgyánban tanult - mint önéletrajzában mondja -
egy istenfélő református úr és családja, Nagynévi Vajda István tárno-
gatásával. Középiskolai tanulmányait Eperjesen fejezte be 1811-ben.

A teológiai studiurnot Besztercebányán kezdte meg, majd Sop-
ronban folytatta. Amint Kurznál olvassuk, Soproni tartózkodása alatt
diákcsínyekben is vett részt. Igy egy éjszaka kicserélték a soproni
cégtáblák egy részét, ami másnap a lakosságban sok derültséget
okozott. (Folytatása következik.)

*) Dr. Magyar i. m. 8. Q.

**) Kurz S. i. m. 14. Q.

**"') Dr. Magyar i. m.

Gyógyházra érkezett úiabb adományok: Kiss Lajos Györúi-
falu 1 P. vitéz Felkay Sándor Agfalva 2 P. Az eddigi gyüjtes összege
1304'94 P. A kernenesaliai gyüjtés 947 P.



Nevelés és felelősség.*)
Irta: Kuszák István.

Felelősség! Csodálatos, acél keménységű, rideg szó. Ikerlestvére
annak a másik mázsás szónak: kötelesség. Mindkettő ama- szavak
közül való, melyek tartaimát elvont meghatározások helyett szernlél-
tető példákkal szoktuk megvilágítani. Idézni szoktuk velük kapcso-
Iatban például annak a pornpeii pretoriánusnak alakját, aki akkor
.sern hagyta el a város kapujában kijelölt őrhelyét, mikor már a
bakancsa orránál sistergett a mindent elperzselő láva s aki ott halt
meg őrhelyén, mert a kötelesség- és felelősségtudat odaszegezte.
Vagy hivatkozunk a hajóskapitányra, aki süllyedő hajójának rettentő
halál hídján állva - a hajón lévők életének megmentése érdeké-
ben - mindaddig osztogatja parancsait, míg a telhetetlen tenger őtjs el nem nyeli, Avagy - hogy még egy példát említsek - be-
szélni szoktunk arról a mozdonyvezetőről, aki a felrobbant mozdo-
nyon halálraforrázottan. de még élő kötelesség- és felelősségtudattal,
utolsó erejével megragadja a féket és megállítja a vonatot. Megment
egy csomó emberéletet s a következő pillanatban holtan esik össze.
Igen, ezek és hasonló példák alkalmasak arra, hogy megvilágítsák
előttünk a felelősségtudat éskötelességteliesítés lényeget.

Ha már most külön vizsgáljuk a felelősség logalmát, azt mond-
hatiuk, hogya felelősség nem más, mint annak tudatossága, hogy
tetteinkért, a ránkbízott értékekkel szemben tanúsított magatartá-
.sunkért magunknak, más érdekelteknek. vagy törvényeknek s végső
eredményben a minden dolgok Alkotójának számadással tartozunk.

A felelősség fogalmának ebből a meghatározásából önként
következik, hogya keresztyén ember élete nem állhat kívül soha-
sem a felelősség hatáskörén. A keresztyén ember életében minden
percnek megvan a maga felelőssége. Nem célom, hogya felelősség
sokféleségéről szóliak, azért csupán általánosságban kívánok rá-
mutatni arra, hogy mindenléle felelősség végeredményben értékek-
rói való számadást jelent. Mivel pedig az értékeknek is nagyon
hosszú skálája van, különbséget szoktunk tenni kisebb- és nagyobb-
fokú felelősség között. Anélkül, hogy ezt a gondolatot is tovább

.boncolgatnám, a legteljesebb mértékben átérzett meggyőződéssel
állapitom meg, hogy az ember életében a gyermekért való felelősség-
nél nincs nagyobb felelősség ezen a világon.

A gyermek a legnagyobb felelősség mindenekelőtt azért, mert
az ember földi életének is legnagyobb értéke. Az élet célja telik
meg benne. Nem az apám s nem az anyám az életem célja, hanem
:a gyermekem. A hitvesem csak társam, de a gyermek rendeltetésem.
Gyermek nélkül nincs igazi küzdelem, nélküle nincs jövő század,
értelmetlen a mult, esztelen minden földi harc. Gyermek nélkül.
vajjon kinek akarjuk visszaszerezni határainkat? Kinek akarunk
templomot építeni? Minek írunk történelmet, költeményt : ki olvassa?
A gyermek a: legnagyobb földi érték, azért a legnagyobb felelősség is.

*) Elmondatolt Sopronban, az Ev. Tanítóképző-intézet "Kapi Gyula" Bel-
missziói Egyesület nyilvános vallásos estjén, 1938. Ill. 12-én.
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De a legnagyobb felelősség azért is, mert a iövendöért a gyer--
mek révén ítéltetünk meg. A gyermek révén segíthetek neggyátenni,
vagy megölni a nemzetet. A gyermek az, aki vádol minket a törté-
nelem és lélet ítélőszéke előtt. Es hogy milyen kérlelhetetlen, szigorú
vádló, arról mindannyian, szinte napról-napra, meggyőződést sze-
rezhetünk. Gondoljunk csak azokra a szerencsétlenekre, akik bénán,
betegen, halálraítélten jöttek a világra, azért, mert szüleik tékozlók,
bűnösök voltak, akik tehát szenvedni. kénytelenek olyan hibákért,
amelyben nem bűnösök, mert beteljesedett rajtuk az ótestámentomi
Ige ítélete: "Megbüntetem, az apák vétkeit a fiakban harmad és
negyed nernzedékig ... " O, lehet-e észre nem venni, hogy az ilyen
gyermekek egész - rendszerint rövidre szabott - élete nem más,
mint egy szörnyű vád 1 Vagy gondoljunk a keldúsrongyokban utca--
sarkon álldogáló gyermekekre, kik mikor kitárt tenyérrel mellénk lép-
nek - réveteg tekintetükben s öreges arcvonásaikban fellobban a.
mohó vágy, mely enni akar és a vád: "Pusztulni hagytok minket.
pedig mi is azok közül valók vagyunk, akikben mindent vissza-
szerezhettek, amit elvesztettetek. Süketek és vakok, vagytok annak
megértésére, <hogy reánk, rongyosokra, keldúsokra is szükség lesz
abban a szabadságharcban, melyben az egész Felvidék, a Bénát és
Erdély lesz a tét s amely meghozza a boldog Nagymagyarországat 1
Vádolunk és vádolni fogunk benneteket!"

, És végül nemcsak azért legnagyobb felelősség a gyermek, mert
az Elet Fejedelme a közvádló hatalmát ruházta rá, s mert a jöven-
dőért ő rajta keresztül ítéltetünk meg, hanem azért, mert örökkévaló
lélek lakozik benne. Hogya lélek micsoda érték, arról akkor alkot-
hatunk fogalmat, ha a kérdést ef Szentírás megvilágításába helyez-
zük. Az Ige ugyanis a lélek érté két a világgal méri. Márk ev. 8. r.
36. versében ezt olvassuk: "Mit használ az embernek, ha az egész
világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall".

Nézzünk csak kissé szembe az Igének ezzel a megállapításá-
val Bontsuk szét képzeletünk szárnyait és próbáljuk elképzelni,
hogy micsoda értéket képvisel már a mi Földünknek a gazdagsága
is. A tömérdek bánva, szántóföldek, tengerek, múzeumok, királyi
várak, ipartelepek s más egyéb aranynál drágább drágaságok. A Föld
is rengeteg érték, mégis a lélekhez képest semmi. Ha a lélek nagy-
ságát a világgal akarjuk összemérni, tovább kell menni a naprend-
szerbe. Az egyik legutolsó csillagtérképen három millió kisebb-
nagyabb Nap van már feltüntetve. Egy modern nyelvnek kb. 100.000
szava van, tehát meg sem tudjuk nevezni ezt a tömérdek csillagot.
De ha számbavesszük a ködioltokat, a Tejút 18 millió csillagát, még
akkor is csak halványan áll előttünk a világ, a kozmosz fogalma.
Es az Irás ezzel a világgal méri a lelket. Ha volna egy: olyan óriási
mérleg, melynek egyik serpenyőlébe bele lehetne helyezni a Földet,
a Naprendszert. a Tejútat. a ködíoltokat s a másik serpenyőbe egyet-
len kárt nem szenvedett lelket tennénk, ez húzná le a serpenyőt s
billentené ki a mérleget egyensúlyi helyzetéből. Hogyne volna a
gyermek a legnagyobb felelősség, amikor a belélehelt isteni lélek
ekkora értéket képvisel?

Ezek után megállapíthatjuk, hogya gyermekkel szemben a leg-



.nagyobb felelősséget azoknak- kell viselniök, akik részesei, tényezői

.annak a szinte kezdet nélküli és meghatározhatatlan végű folyamat-
nak, amelyet röviden nevelésnek mondunk, Legelsősorban tehát a
.szülöknek és nevelöknek.

Ezen a földön egyedül az iskola az a nevelési tényező, mely
nevelői munkájáért felelősséggel tartozik. Itt sem a családtól, sem a
'Iéraadalomtól nem kéri senki számon nevelői ténykedésének ered-
ményét. Es talán éppen ez az egyik oka annak, hogya gyermekkel
kapcsolatban a családi és társadalmi felelősség még nagyon sok
.kívánnívalót hagy maga után. A példák százait sorakoztathatnám
fel erre vonatkozóan. de legyen szabad egyetlen megrendítő vallo-
másra hivatkeznom. Az az emberi szörny, akit megborzongtető bűn-
cselekményeiért néhány évvel ezelőtt vont felelősségre a düsseldorli
bíróság, a felette elhangzott kilencszeres halálos ítélet és összesen
60 évi börtönbüntetés kimondása után ismételten azt hangoztatta,
hogy az ő szornorú családi élete milyen nagymértékben hatott közre
,életsorsának alakulásában. "Sokkal nagyobb volt ez a hatás - mon-
-dotta - semmint bárki is gondolná és általában sokkal nagyobb a
kihatása az ifjúkori környezetnek az ember fejlődésére, semmint fel-
tételezik. Csendes vágyakozással néztem íiatal koromban nem egy-
szer más derék családok életét és kívántam, vajha nálunk otthon is
így lenne!" 0, de hányan és hányan vannak, akik saját szomorú
tapasztalataik alapján adhatnának tanítást arról, hogya felmérhetetlen
szülői felelősség mily sok kívánnivalót hagy még maga után. De azt
a tételt is igen sok példával bizonyíthatnánk, hogy a társadalom sem
viseltetik kellő Ielelösséztudattal a' gyermekkel: a holnap uralkodó-
jával szemben. Altalában azt kell mondani, hogya társadalmi köz-
vélemény nem szereti a gyermeket. Hányszor kell tapasztalnunk,
hogy ha egy gyermek sírni kezd a vonaton, vagy ha egy kicsiny élet
kitör a mindennapi élet medréből, milyen felháborodás, mennyi mél-
tatlankodás fogadja! Arról meg nem is kell beszélni, hogy egyes
úgynevezett "háziurak" , bérházak házmesterei meg éppen nem sze-
retik a gyermeket. Pedig ott, ahol' nem szeretik a gyermeket hogyan
lehetne azt várni, hogy felelősséggel viseltessenek vele szemben!
Ezért van azután, hogy, utcákon, nyilvánosságban, összejöveteleken
olyan beszéd, olyan gondolkozásmód, olyan megnyilatkozások foly-
nak, amelyek megrontják a gyermek lelkét s ugyanakkor nyornoritják
a jövendőt. 0, a mai társadalomnak nagyon meg kellene szívlelnie
s haladék nélkül meg kellene valósítania azt a követelést, mely egyik
protestáns püspök ajkáról hangzott el egyik konferencián: "Irjátok
fel a könyvek táblájára, a lapok homlokára, a színházak kapui fölé,
mozikon sugároztassátok széjjel fényírással : Jaj a megbotránkoztató-
nak ! Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára és a tengerbe
vetik !"

M. t. K.! Ha bár ezen a földön a családnak és társadalomnak, '
egyes kirívó megnyilatkozásoktói eltekintve, nem is kell felelősségre-
vonó tényezővel számot vetni, ez nem jelenti azt, hogy egyáltalában
.mentesítve vagyunk a felelősség vállalása alól. Mert egyszer mind-
annyiunknak, akik beszédünkkel, példánkkal hatással voltunk fejlődő
lelkekre, meg kell állanunk az előtt a törvényszék előtt, melynek elnöki
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székében a gyermekek legiöbb pártfogója, maga az Úr Jézus ül.
Számolnia kell tehát mindenkinek már ezen a löldön a nevelés fele-
lősségével. Közelebbről számolnia kell a szülői felelősséggel is.

A szülői felelősség kezdetét meghatározni, szinte lehetetlen.
A szülői hivatásra ugyanis - Isten rendeléséből - minden em-
bernek kora ifjúságától kezdve kell készülni. Isten előtt felelősek
vagyunk minden olyan bűnért, me ly kihatással van születendő gyer-
mekünk életére. 0, pedig hány ifjú pazarolja könnyelműen testének
és lelkének - Istentől kapott - drága értékeit!

Az imént felhozott példák ellenére általában azt lehet mondani,
hogy a legtöbb szülő drága ajándéknak tekinti a reábizott életet,
amelyért felelősséget is érez. Mindenek előtt felelősséget érez a gyer-
mek életéért és egészségéért. Gondoljunk csak az édesanyákra, akik
éjszakákat virrasztanak gyermekük betegágya mellett. Mi az, ami
erőt ad nekik az emberfeletti szolgálatra ? Akármiképpen felelünk a
kérdésre, a feleletben a felelősség érzése jut kifejezésre. Vagy kér-
dezzük meg az édesapákat. akik szivük szorongó félelmével szalad-
gálnak orvostól-orvohoz s teremtenek elő lehetséges és lehetetlen
összegeket, hogy gyermekük egészségét ujra megszerezzék- mi
az, ami hajtja őket? A válasz a szülő íelelőssége a gyermek életéért
és egészségeért.

0, nagy dolog a gyermek testi egészségéért való szülői
felelősség. De még nagyobb a lelki egészségért való felelősség.

Ma, amikor a szerencsétlen lelki betegek hosszú-hosezú sora
vonul az orvosi rendelöszobák felé s amikor mindinkább beigazolódik,
hogy a legtöbb lelki betegségek oka a kisgyermekkorra nyúlik vissza.
meg kell látnunk mindannyiunknak a gyermek lelki egészségével
szemben fennálló felelősségünket. Stekel idézi egyik művében Jean
Paul következő szavait: "Minden, ami első örökké, él a gyermekben;
az első szín, az első virág, az első muzsika festik meg az életünk
színpadi díszletét. Báró Eötvös József gondolatai között pedig ezt
olvassuk: "Elefünk legszomorúbb oldala az, hogy abban semmi sem
marad éssemmi sem múlik el egészen." Az bizonyos, hogy nemcsak
a fizikai életre nézve igaz az energia megmaradásának "törvénye,
hanem a lelki életben is kérlelhetetlen szabályszerűséggel nyilvánul
meg. Az első benyomások a gyermek igazi iskolája és bármily fon-
tosak legyenek az öröklött tulajdonságok, de sokkal jelentékenyebbek
azok a szerzett tulajdonságok, melyek a szülők és általában a kör-
nyezete tagjainak viselkedéséből "erednek. Es az a megdöbbentő,
hogy a szülők legtöbbször nem is tudják, hogy jót tesznek-e, vagy
rosszat. Hisz igen gyakran ártatlannak hitt játékok, a szülői szeretetnek
egyes megnyilatkozásai, ölelések, csókok lehetnek kiindulásai később
hosszú évek keserves lelki szenvedéseinek.

Nemrégiben mélységes megdöbbenéssel olvastam egy orvosnak
azt a közlését, hogy egy szerencsétlen lelki beteg nő siralmas sor-
sának, erkölcsi elbukásának, családi élete összeomlásának eredeti
okát az illető gyermekkorában gyakran szereplő - általánosan
ismert - "Kerekecske gornbocska" játékban fedezte fel. Nemcsak ez
az eset, hanem száz meg száz tragédia bizonyit az igazság mellett,
hogy" "Az ember életében nincsenek csekélyeégek. " Ott kellene lenni
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ennek a mondatnak minden gyermekszoba falán. Ó, mert á gyermek-
szobák angyaltiszta szemű lakói lelkének egészségét is ezerféle for-
mában veszélyezteti a legnagyobb kórokozó: a bűn. A gyermek
maga is szokszor játszik a bűnrrel. De tudja is ő akkor, azt hogy
mi a bűn, s hogy a játék veszélyes is lehet! Hogyan is gondolna
arra, hogy a játékból szokás, igény fejlődhetik s lassan úr lesz a
szivén, idegein a kérlelhetetlen ösztönös erő, amellyel aztán évek
keserű küzd elmét vívhat ja, míg szabadul tőle, vagy nem szabadul
soha. Bár csak minden szülö és nevelő tudná, hogy milyen óriási
felelősség nehezedik vállaira a gyermek lelki egészségének meg-
óvásáért is.

A szülői felelősség megnyilatkozási formái között ott van azutá~
a gyermek jövőjéért való felelősség is. Úgyszólván minden szülő
öntudatosan, vagy öntudatlanul törekszik arra, hogy a gyermeket
úgy készítsék. elő az életre, hogy az sikerrel tudja megvívni a reá
váró harcot. Es milyen bámulatos kitartással tudják ennek a célnak
szolgálatába állítani minden igyekezetüket. Gondoljunk csak azokra
a szülőkre, akik rosszul tanuló gyermekekkel kinlódnak és kérdezzük
meg, .miért kínozzák magukat is, gyermeküket is a tanulással. Miért
van az, hogy annyi áldozatot hoznak, miért vonják meg maguktól
a falatot is, hogy végül egy papír legyen gyermekük kezében, amely
valamikor kenyérré válhatik? Semmi másért, mint a gyermek iövőiéért
való felelősség miatt.

A szülői felelősségtudat nak még szamos megnyilatkozási for-·
májára mutathatnék rá. Mindezeken felül azonban számolnia kell
minden szülőnek még egy fajta s egyben a legsúlyosabb, legnehezebb
felelősséggel: a gyermek üdvösségeért való felelősséggel. Lukács
evangéliumában van egy történet, mely egy nagy tragédiáról beszél.
A tragédia az, hogy elválik az, élet útja a halál után. Egyik megy a
gyötrelem helyére, a másik az Abrahám kebelébe. Ennek a történetnek
hallatára lehetetlen arra nem gondolnunk, hogy az élet alkonyán
vajjon hová kanyarodik annak a gyermeknek az útja, aki reánk-
bízatott ? Az örök kárhozatba-e, vagy az örök boldogságba? És ha
ezt a kérdést egyszer feltesszük magunk előtt, rá kell eszmélnünk
arra is, hogy a gyermek testi, értelmi, erkölcsi nevelése csak részlet-
kérdések. Fontos kérdések, elismerem; a legfontosabb azonban
mégis az a nevelés, mely a gyermek üdvösségének útját a leginkább
egyengeti. Mi az üdvösség elnyerésének útja? Egy szóval felelhetünk
rá: a hit. A gyermek hitéletének mélyitése tehát a legfontosabb
nevelői feladat. Hogyan tudja a szülö az üdvösség útján vezetni
gyermekét? A Szentírás. megadja erre is a feleletet : "Higyj az Úr
Jézusban és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe." Annak
tehát, aki komolyan veszi a gyermekéért való felelősséget, tudnia
kell azt, hogy hívő emberré, csak hívő ember nevelhet. Ez pedig
azt is jelenti, hogy a gyermeknél nem elkezdeni kell a vallásos
nevelést, hanem bele kell annak születnie a vallásos légkörbe. Mert
nem az, amit mondunk, hanem akik vagyunk, nem aminek látszunk,
hanem amit élünk: ez bennünk a győzelmes erő, a nevelő hatalom.
A vallásos nevelésben sem a szó, hanem a tett a fontos. Nem elég
tehát beszélnem a gyermek előtt hitről, imádságról, templomról,
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Szentírásról, becsületes munkáról, jócselekedetekről, béketűrésről,
hanem igenis akkor leszek neki igazi nevelője, ha lát engem imád-
kozni, templomba járni; Szentírást olvasni, becsületesen dolgozni,
békésen tűrni, mert akkor mindezt ösztönösen átveszi tőlem. Luther
világosan kifejezte irataiban. hogy a családapának a ház papjának
kell lennie, aki az lsten Jgéjét közel viszi háza népéhez s a hit
szövétnekét lobogtat ja. Es aki ezt bármiféle okból nem teszi, az
nemcsak saját gyermekének, hanem nemzetének s az emberiségnek
is a legnagyobb ellensége. "Gyújtogató az, aki a kisdedek üdvének
hajlékát porrá égeti!"

Bár az eddig elmondottakban is kifejezésre jutott, de újra han-
goztatni kívánom, hogya tanító, a nevelő számára is a gyermek
örökéletéért való íelelösség a legnagyobb .. Ez a lelelősség tog a leg-
nagyobb súllyal a vállaidra nehezedni. Neked is kedves Ifjú Test-
vérem, aki most a tanítói híva tás ra készülsz. Isten segítségével el-
jön majd az idő, amikor odaűlhetsz Te is egy iskola katedrájára s
a rendtartási naplóba jegyezgeted a Rád bízott tanúlók személyi
adatait, a megtanított ismeretanyagot s az osztályzatokat. Ne feledd
majd akkor egy pillanatra se el, hogy valahol a felhőkön túl is van
egy törzskönyvvezető hivatal, ahol íehérszérnvú íródeákok Téged
is osztályoznak s Rólad, nevelő munkád minden mozzanatáról pon-
tos nyilvántartást vezetnek. Ezen a földön nem Iogod megtud ni,
hogy mit jegyeztek fel Rólad, de egyszer mégis nyilvánvalóvá lesz-
nek azok előtted. Akkor, amikor az örökkévaló Tanfelügyelő hív
majd számadásra.

M. t. K. Igénytelen előadásom befejező szavait Ravasz Lászlo
református püspöknek egyik csodálatosan szép gondolatához szeret-
ném kapcsol ni : Ha egy kincset érő kristálvpoharat adsz a gyermek
kezébe, vagy egy törékeny koronát, amelytől a nemzet sorsa tügg,
a gyermek tudja azt, hogy milyen kincset hord. Arca elsápad, keze
megremeg, segítségért kiáLt. hogy megtarthassa azt, ami rá bizatottt
Ilyen sápadt gyermekek vagyunk mi szülők, nevelők, akiknek segít-
ségre van szükségünk, hogya drága kincset, a törékeny kincset, a
titokzatos kristálvkelyhet, amelyből a jövendő áldomását issza egy
boldog nemzedék, a drágalátos és törékeny koronát : a gyermeket
ki ne ejtsük a kezünkből, mert egy egész világ omlik össze. " Ha
mélyen érzett felelősségtudattói erős hitből tör tel ez a segélykiáltás.
minden bizonnyal meg fogja hallani és mellénk is fog állni a gyer-
mekek legfőbb Patronusa, a leghatalmasabb és legerősebb nevelő:
az Ur Jézus Krisztus. Segíts megőrizni és megtartani a drága kin-
eset: gyermekeieket, hogy azok is, mi is, egészen a Tiéid lehes-
sünk !*)' . .

*) Az előadáshoz felhasznált munkák : Szücs E.: Győzelem a halál feleli
Túróczy Z. : ... "és hívják nevét csodálatosnak" ... "Elgadások és üdvözlések! (Mel-
léklet a Református Elet 1936. 16. szárnához.) Stekel: Uzenet az anyáknak.

Támogassuka tanítói egyetemes gazdasági l{s szociális törekvéseket!
Lépjünk be mindnyájan az Eötvös-Alap Onsegélyezö. és Család·

ióléti Osztályába! '
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MŰHeLYtJNKBÓL
Rovatvezetö: Kuszák István soproni gyakorlóiskolei tanító.

Az eredményesebb vallásoktatás feltételei.
Irte : Buti Sánd~r tanító, Véséroslalu.

A protestáns egyházak mindig és mindenütt az iskola egyházai
voltak. Az iskolát látták a leghatalmasabb fegyvernek a lelki sötétség
ellen s az evangéliomi szellemű iskolák a hit- és lelkiismereti sza-
badságot, a lelki és anyagi műveltséget adták. népeiknek Skandi-
návia, Finn- és Lapplöldek hideg tájain éppúgy. mint Svájc magas

. bércei között vagy a Kárpátok medencéjében.
A magyar evangélikusság iskolái négyszáz év óta szolgáliák

Istent és a hazát. Neves és névtelen nevelők, tanítók, tanárok igéből
táplélkozó munkáia igyekszik a lelkek Istenhez vezetgetésé által
betölteni a nagy célt: "Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei
Atyátok tökéletes." Az evangélikus elemi iskola régi hírnevét meg-
őrizni, sőt a lehetőséghez képest tovább fejleszteni nem csekély
feladat.

Az evangélikus iskolát az evangéliom szellemében folyó nevelés
-és oktatás tette evangélikussá. Nemcsak a kimondott vallásoktatás,
hanem a közismereti tárgyak tananyagában is megtalálta a keresz-
tyén szeI!emet a tanító s így minden tanítási egységben Isten dicső-
ségét is szolgálta, Most megjelent Utasítás és tantervünk is megjelöli
az egyes tantárgyaknál az evangélikus vonatkozásokat, hogy az
egyházi öntudatra, mélyebb hitéletre nevelést ezzel is elősegítse.
Legfontosabbak azonban az evangélikus iskolában a vallástani tár-
gyak. mert ezek segítségével lehet csák igazán az evangélikus
emberré nevelés nagy munkáját megkezdeni, folytatni és befejezni:
a megrnunkálandó nemes anyagon, a gyermeki lelkeken az istenarcot
minél tökéletesebben kialakítani.

Az evangélikus tanító mindig szent lelkesedéssel végezte a
vallásoktatást. Egyháza érdekében megteszi a tőle telhetőt a mai
.nehéz időkben is. Minden alkalmat meg kell azonban ragadni egy-
házunk jövendőjének biztosítására, hiszen hatalmas erők indultak
meg Jézus egyháza ellen s ha kellőleg fel nem készülünk, a mulasz-
tásért nagy árat kell fizetnünk.

E felkészüléshez tartozik a lelkész belekapcsolódása a jövő
nemzedék vallástani oktatáséba.

Talán vannak vélemények, amelyek sérelmesnek. sőt megalá-
zónak éreznék, ha az evangélikus tanító kezéből kivennék az elemi
iskolai vallásoktatást. (A népiskolai vallásoktatás ba, ahol a kivitel
nehézségekbe nem ütközik, kapcsolódjék bele a lelkész. Erről egy-
házkerületünk főpásztora, illetőleg közgyűlése intézkedett is. A nép-
iskolai tanulókkal a lelkész legalább anya gyülekezetben heti egy
órában, néhol nagyobb mértékben is foglalkozik. De az egész vonalon
a lelkészekre ruházni e feladatot nem lehet: jogi, technikai stb.
akadályok miatt. A tanító híványából folyó feladata a vallásoktatás,
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meg azután hivatott is arra! Szerk.) Hűséges, odaadó munkáiuk.
alapján nem ezt érdemlik, hanem elismerést, megbecsülést - véle-.
kednek sokan.

Teljesen megértem ezt az álláspontot. ha a tanító munkás igye-
kezetét tekintem. Ha azonban más szempontokat is alaposan mér-
legelek, arra a megingathatatlan meggyőződésre jutok, hogy a lelkész
rendszeres és nagyobb felkészültségű tanítása az egyház jövőjét
biztosabbé teszi. Lássuk eszempontokat:

Ma az a helyzet, hogya legtöbb lelkész csak a koniirmációi
oktatással kapcsolatban ismerkedik meg gyülekezete leendő tagjaival,
az elemi iskolai tanulókkal. Nagyon kevés idő ez a gyermekek lelki-
világának megismerésére. A· gyermeket így késöbb nem fűzi lelké-
széhez szeretet, hála, gyermekkori emléke. Magamról tudom, a hűség
és szeretet, amely gyermekkorban virágzott ki a szívben, megmarad
a sírig. Mindig hálás kegyelettel emlékezem Istenben boldogult
Mesterházy László sárvári, majd pápai lelkészre, aki 30 évvel ezelőtt
a sárvári elemi iskolában a biblia és egyház szeretetére tanítgatott.
Vártuk, számláltuk a napokat, mikor jön bibliamagyarázatra. Szomjú
gyermekszívünk vágyai, Istenről való elképzelései az őszavaiban
öltöttek formát. Tanítása odavitt az örök forráshoz, abból áradt felénk
jósága, szeretete. Mindazok.. akik gyermekkorukban egy-egy ilyen
lelkész valIástanításában részesültek, érezték az egyház cselekvő
szeretetét és lelkészükön keresztül erős szálak kal kapcsolódtak egy-
házukhoz.

Az a gyülekezeti tag, akit éveken keresztül vezetgetett gyermek-
korában lelkésze türelemmel és főként szeretettel a Jézus nyomdokán,
mindig bizalommal lesz lelkészéhez, nem érzi idegennek, ismeri
és méltányolia rnunkáiát.

A katolikus egyház felismerte a lelkipásztori oktatás és nevelés
nagy értékeit és elemi iskoláiban a vallásokte tás felelősségteljes, de
hálás munkáját lelkészeivel végezteti.

Utasítás és tantervünk vallásoktatásra vanatkozó részeinek
átolvasásakor is arra a következtetésre jutottam, hogya tanító a mai
körülmények között nem tehet egyebet, mint. egyháza érdekében
kéri a felsőbb osztályok biblia és kátéoktatásának a lelkészre ruhá-
zását. (Kissé sötéterrlátó felfogás! Szerk.)

A tanítónak hiányos a teológiai ismerete. A lelkész éveken,
a tanító csak órákon át foglalkozott az élethivatására készülés alatt
a teológiával. Hogy e tekintetben kevés (mert nem is lehetett több)
a tanítóképző útravalója, azt többek között mutatja a soproni alsó

. egyházmegye népiskolai bizottságának mult évi kérelme. amelyben
a teológiai ismeretek fokozottabb tanítását kérte a tanítóság részére.

Hiányos alapismeretekkel pedig a tanító képtelen a magyar és
küllöldi valIáspedagógiai munkák és vezérkönyvek stb. tanulmányo-
zására. mint azt az utasítás előírja (18. 01<:\.).

Sokszor magunkon kívül álló okokból nem tudunk kikapcsolódni
a közismereti tárgyak hangulatából, rnódszeréből s így a valléstanítás
igehirdetési jellegét, sajnos, nem tudjuk biztosítani. A lelkésznek, aki
csak a vallástanításra érkezne az iskolába, nem kell a velléstanítás
gondolatvilágából való kikapcsolódástói tartania. .
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Utasításunk is érzi a tanítónak a többi tantárgyak köréből való'
kikapcsolódása nehézségeit, azért a. vallástanítás reggeli órákra helye- .
zését javasolja. Osztatlan iskoláinkban azonban ez lehetetlen, hiszen
az alsóbb osztályokkal szintén csak a reggeli órákban lehet ered-
ményesen foglalkozni. (?)

Osszegezve az eddig elmondottakat: a lelkész vallástant na-
gyobb bibliai, katechelikai tudással taníthat. (Oe kevesebb pedagó-
giai tudással rendelkezvén, tanításának sikere nem mindig százszá-
zalékos! Szerk.) Az egyházi rnunkába könnyebben beállít hat ja azt a
gyülekezeti tagot, akit gyermekkorában maga nevelt hithűségre. evan-
gélikus öntudatra és egyháza iránti áldozatkészségre. (Ma már sok
gyülekezetben még a gondnokság stb. is teher az egyre szaporodó
közönyöseknek.) A gyermek később, felnőtt korában ís hálával és
szeretettel látja lelkészeben volt vallásoktatóját.

Ha talán hézagosari is, de mégis látható az elmondottakból,
hogya lelkész bekapcsolóelása a vallásoktatásba eredményes mun--
kát igér s egyházainknak csak javára válhatik

Az 1934-37. években tartott országos zsinat a vallásoktatás t
a tanítókra bízza ugyan, de megengedi az iskolafenntartó testület-
nek, vagy az illetékes egyházi hatóságnak e tekintetben más intéz-
kedését is. (V. t.c. 23 §.) A 25 §. pedig egyenesen előírja vallásta-
nító lelkész megbízatását a valIástanításra, amennyíben a vallásta-
nítás érdeke azt megkívánná. Nincs tehát semmi akadálya a lelké-
szeknek a vallástanításban való részvételének.

Az anyagyülekezetekben volna legkönnyebben megvalósítható
e gondolat. A közelfekvő liliák IV.- VI. osztályú tanúlói az őszi és.
tavaszi hónapokban át is járhatnának az anyagyülekezet iskolájába,
(3krn.snél nagyobb távolságról törvény szerint nem járhatnak át! Szerk.)
(Katolikus vallású tanulóim még télen is buzgón átjárnak a szom-
széd község katolikus iskolájába, hogy plébánosuk vallásoktatásá-
ban részesüljenek). Az esetleges vallásoktatási fuvarokat a Nőegylet,
Ifjúsági egyesület, önkéntes adományok, gyülekezeti hozzájárulás stb.
fedezhetné. . .

Ahol több filia tartozik egyanyagyülekezethez, ott valIástanító
lelkész, vagy lelkésztanító alkalmazása oldhatná meg a kérdést.
Nem szabad megfeledkezni e tárggyal foglalkozva arról, hogy a
nyelc-osztálvos népiskola megvalósítása esetérr törpe és kislétszámu
osztatlan iskoláink könnyen megszűnhetnek, kőzségivé, állam ivá
válhatnak s ez esetben is [ó az előre gondoskodás.

Az evangélikus tanító akkor is szolgálhatia egyházát, őrizheti
kidomboríthatja iskolája felekezeti [ellegét, ha a vallásoktatás egy
részét lelkész végzi.

A reggeli igehirdetések az iskolai naptár útmutatása alapján,
az iskolagyülekezetek irányítása, az egyházi ének, egyháztörténet
tanítása, az Utasítás s a tanterv által előírt egyházépítő, hiterősítő rnű-
vek ismertetése, felolvasása (Ut. 23. old.), a közismereti tárgyak ke-
retén belüli egyházépítő, hiterösítő tarrítandók mind komoly munkát
jelentenek. Az állami, községi elemi iskolák evangélikus vallású ta-
núlói is részesülnek vallásoktatásban, de a közismereti tantárgyak
keretén belül természetszerűleg hiányzik az evangélikus szellemű
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ismeretanyag, az evangélikus iskola jellegét adó egyházias nevelés.
Az eredményesebb vallásoktatás feltétel ei közé tartozik az egy-

séges tankönyv, a tanító és nemcsak a tudós által is haszonnal
forgatható vezérkönyv is.

Ma az egyik iskola az elavult nyelvű, erkölcsi jellegű jegyzetekkel
ellátott Turcsányi-féle Bibliai történeteket használja, (ez legalább sok-
szor betőlti a hasznos mankó szerepét) a a másik Bereczky-Iélét,
ismét más Kiszelyt, Tolnayt stb. Még rosszabb a káté tankönyvek
terén a helyzet. Bognár, Györv, Sokoray, Pröhle, Maiba stb. félét
használnak a legtarkább összevisszaságban. Mellettük az egyetemes
közgyűlés. által elrendelt hivatalos szövegű kiadásra is szükség van
pl. a Bognár és Pröhle íélénél. Sokszor előlordul.. hogy a szülő meg-
vásárólia az egyik vallástani könyvet gyermekének s más helységbe
költözködve, másat kell vennie, talán ugyanazon tanévben, talán a
másikon. Az anyagi károri kívűl a tanitésban is hátrányes a sok-
féle tankönyv. Előfordúlt pl., hogy az egyik iskolában konlirrnáció
oktatásra bevezettek egy, a közelmultban megjelent könyvet. A kö-
vetkező évben újra rendelt a lelkész a koniirmációs tankönyv ol-
csóbb kiadásaból s azt a választ kapta, csak a sokkal drágább"
jegyzetek részére is befűzött lapokkal bíró kiadás kapható. Igy
kénytelen a konlirrnációi oktatást vezető lelkész más, olcsóbb kia-
dású tankönyvet bevezetni. A tanítás szempontiaból csak káros a
tankönyv gyakori változtatása. Konfirmációi káté is szinte évente je-
lenik meg. (Mindegyiket értékesnek, kiválónak minősít a bírálat, de
ha az 5 éve, vagy 3 éve megjelent tankönyv kitűnő és használható,
ez eleve feleslegessé teszi, hogy az idén is szükség legyen egy
szintén elsőrendűen megírt könyvre, mert ez a vallástankönyv túl-
termelés csak zavart okoz.) Igenis, szükség volna egy, a vallástani-
tás szakembereiből alkotott bizottság által szerkesztett biblia és ká-
tétanítási vezérkönyvre, amely minden evangélikus iskola és tanító
részére a vallástanítás iránytűje lenne. Ha vallástanításunkat egy-
séges szelleműnek akarjuk minden iskolában, akkor a biblia és ká-
tétankönyv nem lehet más és más szövegű, felfogású. A bibliatör-
téneti könyvek szövege nem egyezik, a kátétanítási segédkönyvek
pedig sokszor a Luther-féle magyarázatokhoz fűznek ellentétes meg-
világításokat.

Egyházmegyei tanítógyűléseink megtárgyalhatnák ezt az ügyet.
A vallástanítási anyag és a módszer kérdéseinek megvitatása is
szükséges. Az állami tanterv végrehajtása során szakelőadások,
mintatanítások, sőt tanfolyamok igyekeztek bevezetni a tanítóságol
.az új tanterv eszmevilágába. Ha a valléstanítás megújulását akarjuk,
szükség van arra, hogy vallástanítással tényleg foglalkozó lelkészek
elméleti és gyakorlati előadások kapcsán az evangélikus tanítóval
megismertessék elgondolásaikat. Sok hűségesen. a vallástant legjobb
tudása szerint előadó tanító érzi iskolai vizsgálat idején a lelkész
előtt a bizonytalanségot : "Jól tárgyaltam-e a feladott bibliai, káté-
tanítási anyagot, helyesen fejtettem-e ki lsten üzenetét, életre kel-
tettem-e a, gyermek lelkében az üdvigazságot ... " 1,', ,

A kátétanítás. koníirmációi oktatás a legnehezebb feladatot rójja
tanítóra, gyermekre egyaránt. Az osztatlaniskolai tanító zsúíolt óra-



(Megjegyzések Buti Sándor cikkéhez.)
A vallásoktatás eredményesebbé tételének kérdésével kapcso-

latban a cikk egy szernélyivonatkozású és egy tárgyi feltételt említ.
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rendje mellett nem is képes a koníirmációi oktatásra, csak a taní-
tási órákon kívül. A középiskolák csak a IV. osztályban tárgyalják
a konlirrnációi oktatás anyagát. Elképzelhefő-e a nehéz anyag meg-
értetése a 11-12 éves falusi gyermekkel.

Sokkal gyümölcsözőbb lenne valamilyen módon későbbre tenni
a konfirmandus oktatást és a koniirmációt. Akkor nem kapcsolódna
ki az elemi iskolát elhagyó tanuló a valléstan anyagából sem.

Utasításunk és tantervünk ugyanazt az anyagot írja elő osztott
és osztatlan iskolának. A jövő mutatia meg, nem ütközik-e akadályba
osztatlan iskolában módszeresen feldolgozni pl. a felsőbb évfolyam-
ban egy évben 22-23 bibliai történetet. Az osztatlan iskolának ez-
sok lesz, hisz órarendjét a 25 perces tanítási idők is megterhelik.
Eredményesebb, elmélyítettebb lenne a tanítás kevesebb anyag esetén,

Különösen kevés a kátétanításhoz Iűződő utasítás új tantervünk-
ben. Pedig e téren a legnagyobb a homály. Itt volna a legnagyobb
szükség a legszélesebb körű módszertani és katechetikai útmutetásra.
Egy példával akarom ezt igazolni. A mult év őszén a Mi Atyánk
katechetikai anyagának megtárgyalására értekezletet tartottunk. A meg-
beszélést gyakorlati és elméleti téren egyaránt nagytudású lelkész
vezette. A hatodik kérés tárgyalását, tanítását beszéltük meg többek
között. Hogyan is tanítjuk? A lutheri magyarázat után megbeszéljük
a kisértés lényegét, miben áll, fajtáit. (Megpróbálás, bűnre csábítás.)
Bibliai alakok megkísértetése, elbukása stb. Hogyan küzdiünk ellene?
(ima, úrvacsora erősít, a lustaság a bűn melegágya). Midőn idáig
jutottunk, megkérdezte lelkészünk, így tanitjuk-e ? Igen, kevés válto-
zással a magunk életére stb. való beállítás sal - mondtuk .. Pedig
tulajdonképpen nem így kellene tanítani, mert így az imából törvényt
alkotunk. A törvényt, az erkölcstant a tízparancsolat; a hittant a
hiszekegy adja, a Mi Atyánk az imádság csodás kiváltságát érteti
meg, amidőn Istent hívjuk munkára. (Nem szóról-szóra, de a lénye-
get idézern.)

... A VI. kérésben Luther így magyaráz: "lsten senkit sem
kísért ugyan ... " Azt jelenti ez, hogy Isten rossz szándékkal nem
kísért, csak próbál? .. A tényben van rosszra csábítás is, hiszen
bizalmatlanságra késztet lsten ellen... Hogya létrehozó milyen
szándékkal kísért, az mellékes, ha iö. ha rossz a szándék, a
kísértés ténye fennáll... Mi többet kérünk a VI. kérésben Luther-
nél, mert a megelőzésért imádkozunk ... (Merész kérés ... ) ... Ez
értekezleten tanultam meg, hogy a kátétanításhoz igenis vezérköny
kell, mert anélkül sokszor tévedést követünk el. Ott tanultam meg a
nagy igazságot: keveset foglalkozunk a valléstanítás kérdéseivel.
Hasznos lenne, ha minél többen szólnánk e kérdéshez. Akkor teljes
megvilágításban leszűrhetnők a módszert és !'lz eszközöket, amelyek
eredményesebb vallásoktatáshoz vezetnek. En elgondolásairnat, ha
hézagosan is, elmondtam ; szeretném, ha minél többen egy vélemé-
nyen volnának velem.

*
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A szernélyi vonatkozésú feltétel: a lelkészeknek fokozottabb mérték-
ben való bekapcsolódása a vallásoktatás munkájába. A tárgyi fel-
tétel: egységes vallástani tankönyvek és vezérkönyvek kiadása. Meg-
.állapithatiuk. hogy mind a kettő "conditio sine qua non" s éppen
ezért igen gyakran esett szó már eddig IS róluk. Az új tanterv meg-
jelenésével elérkezett az idő, amikor nyiltan szembe kell néznünk
ezekkel a kérdésekkel s velük kapcsolatban egységes, határozott állás-
pontot kell elioglalnunk. Cikkíró azt ajánlja, hogy a felsőbb osztályok
vallásoktatása teljes egészében ruháztessék a lelkészekre. A magam
részéről ezt egyrészt nem látom keresztülvihetőnek, másrészt pedig
nem tartom célravezetőnek sem. Vallom azonban, hogy nagy szük-
ség van arra, hogya lelkészek - különösen a felsőbb osztályokban -
fokozottabban vegyék ki részüket az iskola ezirányú munkájából.
Különösképpen szükség van erre addig, míg az evangélikus tanító
.a sokszor hiányolt "magasabb theologiai képzést" elnyerheti. (Öröm-
mel közőlhetem, hogyezirányban az első lépések már megtétettek.
A soproni tanítéképző-intézet felsőbb osztályú növendékei előrelát-
hatólag már a jövő iskolai évben előadásokat fognak hallgatni a
Hittudományi Karon.)

Az említett tárgyi feltétel biztosítása is fontos és sürgős. Bár a
mai irányzat szerint a tanulás a tanító és tanúló közös munkája s
mivel az a tanító élőszaván. a tanuló szemlélelén és cselekvésén
fordúl meg, a tankönyvnek csak kerlátolt szerep jut az oktatásban.
Kétségtelen azonban, hogya röviden, világosan, a gyermek nyel-
vezetének meglelelően megírt tankönyvek hathatósan elősegítik a
tanító és tanuló munkáiát. Egyebek mellett lehetővé teszik, hogy a
gyermekek az iskolában tanúltakat felújítsák, jobban megrögzítsék s
ezzel ismereteit biztosabbá tegyék. Nélkülözhetetlenek ezek is, de
még inkább szükség van megfelelő vallástani vezérkönyvre. Megité-
lésem szerint az eredményesebb vallásoktatásnak ezek a legnélkü-
lönözhetetlenebb eszközei. Kérjük, sürgetjük, követeljük minden al-
.kalommal ezek kiadását! (K. l.)

Menni. .. menni ...
Irta: Pater Jenő.

Milyen jó is annak, aki gondolatját
Befogja az Élet szekérrudja mellé,
A bakra felüloe felejti a multját
S nem néz soha-soha oissza, hátrafelé!

Az ostort éri kapom arcomba oauinioa,
Küzdés piros csihiát könnyem öntözgeti.
Örökös-örökké robotba, szántásba .
Soha megn em állni, folyton menni menni ...



MEGJEGYZÉseK
A szakszerűség érdekében.

A magyar tanítóság. évtizedes kari küzdelmeiben, országos és'
.egyeternes gyűlései ben részletesen megjelölte törekvéseinek irányát
-és célját minden vonatkozásban és megmutatta az utat, amerre a
népoktatásügynek haladni, fejlődni kell. Ilyen célkitűzései voltak a
legfontosabbakat említve: a nyolc osztályú népiskola. a főiskolai
tanítóképzés. a szakszerűség képesitése. megvalósítása. A legtöbb-
ször sok idő, szóharc s különböző átmeneti állapot után érkezik meg
a kitűzött cél megvalósulása a tanügy mezején. Igy érkezett meg a
jelenben a főiskolai tanítóképzés is. De nézzünk szét most egy má-
sik ágán a tanítói törekvéseknek: a szakszerűség terepéri.

Átmeneti állapot van a felügyeletterén is. A tanítóságnak e
tekintetben kijegecesedett véleménye, felfogása van és a mai álla-
pot nem fedi azt. Bármíly örömmel s jóleső érzéssel fogadta a taní-
tóság az 1935. évi szakfelügyeleti törvényt a körzeti iskolafelügyelet
formájában, ami valóban haladást jelent a multtal szemben: mégis
nem a tanítóság álma, vágya valósult meg általa. A körzeti iskola-
felügyelet ma egy súlyos, terhes pluszrnunka a felügyelő részére.
nagy felelősséggel. kevés honorárium mal. hatáskörnélküli közeg jel-
leggel. bizonytalan megbizatással. aki a helyi és tanügyi hatóságok
között lebeg s ellenőrzői szerepét egyedül a tanító fölött elégítheti
ki, de egyébként a tanító jogos érdekeit. törvényes vagy anyagi,
vagy egyéb kivánalmait megvédeni. javítani az említett okoknál fogva
képtelen. A tanítóság álláspontja, véleménye a szakszerűség kérdé-
sében változatlanul az, hogy helyben az igazgatói szakszerv ható-
.sági jogkörrel megszervezendő. Minden járásban a járás székhelyén
a járási ianfelügyelői állás érdemes, hosszabbszolgálatú tanítókból.
igazgatókból megvalósítandó. A megyei főtanfelügyelők a járási tan-
felügyelőkből kerüljenek ki a jövőben. Ezek megvalósításának nem
lehet akadálya az anyagiak hiányára való hivatkozás. Példát mon-
dok rája. A tan ügyet szeretik honvédelem nek nevezni. S valóban az
is! Akkor ahhoz hasonlóan problémái meg is oldhatók. Milyen egy-
szerűen, könnyedén megvalósítható volt a járási testnevelői szerv
beállítása minden zökkenő nélkül a járási közigazgatásba, találván
hivatali helviséget a főszolgabíróság hivatali épületében és hivatali
viszonyban sincs semmi hatásköri torzsalkodás, félreértés közöttük,
jól megférvén .mindegvikök egymás mellett. Bizonyára zökkenő nél-
kül megvalósítható volna a járási tanfelügyelet is az említett hivatali
állás mintájára, hasonlatára.

Valóban csak erős akarás és jószándék kell, hogyatanítóság
célszerűségi intézményei, szakszervei megvalósuljanak. Ezt szeretném
e sorok által is közvéleménybe s illetékes tényezői nk megértő szi-
vébe beleplántálni. hogy minél hamarabb érett gyümölcsök teremje-
nek belőle közoktatásügyünk előbbrevitelére.

Tálos József.
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EGVEStJLETI ÉLET - HIVATALOS RÉSZ
Felvétel az 1938/39. iskolai évben szervezett

, soproni evangélikus liceumba.
(Előbb tanítóképző-intézet.)

A felvétel iránti kérvényt Főtisztelendő és Nagyméltóságú D. Kapi:
Béla püspök úrhoz, Győr címezve,' az intézet igazgatóságához (Sop-
ron) kell megküldeni. MellékIetek : 1. Születési anyakönyvi kivonat.
2. A közép- vagy polgáriiskola Ill. és IV. osztályáról szóló értesítők
és bizonyíványok. (A IV. o. bizonyítványt a kézhezvétel után pótló-
lag kell beküldeni, a Ill. o. évvégi bizonyítványról és a IV. o. félévi
értesitőröl másolat küldendő.) 3. Aki internátusi elhelyezést kér, az
újkeletű hatósági orvosi bizonyítványt is mellékeljen. 4. Aki interná-
tusi és tandíjkedvezményt kér, az újkeletű hatósági vagyoni (sze-
génységi) bizonyítványt is mellékelien a szülők (nem a növendék 1).
vagyoni helyzetéről. 5. Két tanú által aláírt szülői nyilatkozat arról.
hogyatanulóért anyagi és erkölcsi felelősséget vállalnak.

A folyamodványra 2 P-s, a mellékletekre 30 filléres okmány-
bélyeg ragasztandó. Szegénységi bizonyítvány alapján amellékletek
bélyegrnentesek.

Bővebb tájékoztatást nyújt az intézet igazgatósága.
A liceum érettségi bizonyítványával a majd megnyíló tanító-

képző-akadémiára és mindazon pályakra (a tudomány- és műegye-
tem kivételével) lehet menni, amelyekre a középiskolai érettségi bi-
zonyítvány jogosít.

Evangélikus. tanuló - különösen, ha tanítói pályára készül -
elsősorban evangélikus intézetbe járjon.

E pályázati felhívást szeretettel ajánljuk tanítótestvéreink szives
figyelmébe. Mi, akik befolyást gyakorolhatunk evangélikus közvéle-
ményünkre, mulasztást követnénk el, ha fel nem hívnók a figyelmet
evangélikus liceumainkra. Egyházunk e líceumoket. mint a tanító-
képző-akadémiára előkészítő tagozatokat, elsősorban evangélikus
növendékek részére tartja fenn. Buzdítsuk azért az ifjúságot evan-
gélikus tanítóképző liceumaink látogatására.

Az Eötvös-alapról.
A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja husvétheti választmányi

üléséri úgy a fővárosi, mint a vidéki tagok nagy számban vettek részt.
Rákos István kir. tanácsos, elnök megnyitó beszédében a tör-

ténelmi igazság kérlelhetetlen érvényesüléséről s a bekövetkezett
újabb magyar örömökről szólt. Az örvendetes eseményekből levonta
a tanulságokat, melyek a magyar tanítóságot, a nemzeti jövendőt
alakító munkásságában továbbra is kell, hogy vezéréljék.

Háros Antal főtitkár jelentette, hogya folyó egysületi évben
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-433 tanító lépett az Eötvös-alapba. Örömmel közőlte, hogy az egye-
sület vállalata a Kalász Rt. jövedelméből 12 ezer pengőt meghaladó
összeget juttatott az Eötvös-alapnak tanítójóléti célok előmozdítására.
Ez az összeg biztosítja, hogy az Eöttös-alap emberbaráti feladatai-
nak még teljesebb mértékben megfelelhessen. Ez örömteljes tény
alkalmából a választmány hálás emlékezéssel adózott boldogult
-Osztie Bélának, aki a Kalász Rt.-ot lelkesedéssel s a kartársai iránt
érzett áldozatos szeretetével megteremtette ; meleg elismeréssel for-
dult utóda, Osztie Zoltán ernyedetlen munkássága felé. aki a válla-
latot felvirágoztatta s köszönetet mondott mindazoknak a tanítóknak,
.akik megértették a kor intő szavát s anyagi megerősödésünk e hat-
hatós módját felkarolták.

Foglalkozott a választmány a Tanítók Internátusi Alapjából el-
nyerendő segély ügyével és megnyugvással fogadta, hogy e kérdés
kedvező elintézéseben reménykedhetünk.

Örömmel vették tudomásul, hogya Tanítók Háza felügyelő-
bizottsága Jovicza 1. Sándor székesfőv. igazgatót választotta elnökéü!.
Végül kegyeletesen hódolt Benke Balázs, Ünody Gusztáv, Szalökv
Dániel. Maszny Sámuel és Szieberth Róbert elhunyt tiszteletbeli ta-
.gok emlékének s érdemeiket jegyzőkönyvbe foglalta.

Gergely István szám tartó az Eötvös-alap vagyoni helyzetéről
számolt be. Az Eötvös-alap tiszta vagyona 395 ezer pengő. KüIön-
féle segélyekre s a Tanítók Házaira 35.227 pengót fordított.

Az Eötvös-alap három internátusában 204 tanítógyermeket gon-
doz. A Tanítók Ferenc József Háza főiskolai internátusról Péterhidi
József, a Péterfy Sándor Leányotthonról Gergely István s a keszthelyi
Rákos István Fiúotthonról Sakrak Mihály tájékoztatta részletesebben
a választrnányt. A visszacsatolt területről 22 tanítónak gyermeke ré-
szesül kedvezményes ellátásban ..

Csontai Gyözö az Önsegélyző és Családjóléti Osztály működé-
sének eredményét ismertette. Az osztály tagjainak száma: 1733.
A biztosított töke összege az 1 millió pengőt meghaladja. A taggyűjtő
kartársak közel 14 ezer pengő jutalékban részesültek. Eddig 20 csa-
lád 706 pengő befizelés ellenében 7000 pengő temetkezési segélyt
kapott. Az ismertetésnek az a része, melyben az előadó a biztosítás
nagy nemzetgazdasági és szociális jelentőségét, továbbá a magyar
lanítóságnak e téren mutatkozó feladatát fejtegette, mély hatást gya-
kerolt a hallgatóságra.

Végül megállapította a választmánya keszthelyi házban üdülők
és az iskolai tanulmányi kirándulók ellátási díját. A keszthelyi ház-
ban üdülők díja különszobákban 4 P 10 fill, közös szobákban 3 P
60 fill. naponta. Az iskolai kiránduló csapatok teljes ellátásért na-
ponkint és személyerikint 2 P 50 fillért fizetnek.

Mindennemű biztosítási szükségletünket (élet-, iűz-, beiorés-, jégkár-,
balesel·; auió-, szaoatossáoi-, stb.) az Eölvös-Alap Önsegélyzö és

Családjóléli Osztálya útján elégíthetjük ki a legelönyösebben!
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KeNYVISMERTETÉS
Jelenetek anyák napjára.

Evva Leona rimamurányi társulati tanító három kis, könnyerr
előadható jelenetet írt anyák napjának ünnepére. A szeroplők 7-16
éves korú iskolásgyermekek. A jóság diadala. Késő bánat. Légy
hálás! - a CÍmei a három kis jelenetnek s alapeszméjük egyaránt
mély erkölcsi tartalmú s hangulatot keltő. Az egyszerű díszlettel
színrehozható kis füzet 80 fillérért kapható a szerzőnél.. .

A magyar falu művelődése.
Irta: Halmai (Jaeger) Olivér tanító.

A magyar müvelődés eme egyik legégetőbb kérdése számos.
írónkat foglalkoztatta. Irtak általános és részletekre kiterjedő műveket.
Ezek közül talán Imre Lajos dr.: "A falu művelődése" c. munka a
legmegfelelőbb. Miért? Mert nem csupán elveket tartalmaz meg
elméletet, hanem igen ügyesen megszerkeztett gyakorlati utmutatá-
sokkal szolgál. Tehát a gyakorlott és kezdő népművelő egyaránt
megelégedettséggel teheti le kezéből íentielzett könyvecskét végig-
oIvasás után. A legnagyobb érték benne az, hogy mélyebb gondol-
kodásra késztet a népművelő munka elmélyedése tekintetében.

Ennek a műnek olvasása folyamán bennem is támadt egy-két
gondolat. Talán nem lesz érdektelen egyik sem közülök, t. i. 9
esztendő óta loglalkozom néprnűveléssel.

"A falu jelentősége a nemzeti életben" c. kezdőfejezetben arról
szól az író, hogya magyar falunak sokáig semmiféle szerepe nem
volt a nemzet sorsa alakításában. A reformáció idején a zilált köz-
viszonyok gátolták. Kétségtelen azonban, hogya falu papjai, (főleg
evang-sok), kik küllöldről jöttek, nagyszerű 'népművelő munkát
végeztek, mert minden prédikációjuk alkalmat adott az európai hely-
zetre való kilérésre. Szerintem is így áll ez a dolog. Sőt még tovább
mehetünk! Az európai helyzet ismertetése vel kapcsolatosan földrajzi,
természetrajzi, világtörténelmi ·ismeretekre tehettek szert az akkori
valóban buzgó lelkek. .

A közbeeső 300 esztendőt kikerülve, 1848-ra térhetünk át. Annyi
bizonyos, hogy Tompa, Arany és Pelőiink voltak az igazi magyar

. népművelődes megindítói. Nem hivatásszeretetből tették azt, amint
az ma egy fontos kellék a néprnűvelők felsőbb hatósága részéről
hangoztatva, hanem teljesen önként, mondhatnók csupán a nemzet
iránt érzett szeretetből, önáldozatból. Elégtek' e nemzet szebb jövő-
jének megvalósításáért. S kik lettek az ő példájuk nyomán nép-
művelőink? Tanítók, papok. Az elsőbbség a papokat illeti, de Imre
szerint a nép igazi vezetőivé a csak mesternek nevezett tanítók
lettek hívatásérzésük. bölcsességük, lángoló buzgalmuk révén. Igen.
Talán ez volt a helyzet akkor is, mikor író ezt a művét kiadta.



azonban ma fordítva áll a helyzet. Egyet nem szabad elhallgatnunk,
A falu bizalmát, szívét legtöbb helyütt a tanító tartja kezében. Nem
egyszer szólnak lekicsinylőleg <;l pap munkájáról. Oka? A hitélet
elsekélvesedett volta. Borzasztó volna, ha az a tanító, ki ezt a tünetet
észreveszi, nem változtatná meg ezt a tévhitet. Hogyan? Nem sok
beszéddel. Hanem egy-két jó szóval, olyan alkalmakkor, amikor az
illető lelkész felemeli egyházunk tagjainak érvényesülése érdekében
szavát, még akor is, ha a közvélernény ellene is van. Teheti ezt
közgyűlések előtt is. Vagy akár egy nagy küzdelmekkel teljes esz-
tendőről való sikeres számadás után, amikor szeretettel nyilatkozik
a lelkipásztor erőleszítéséről. S mely hely a legalkalmasabb? A
tanító szerit műhelye, az iskola. S rniképen segíthet az ily helyzetben
levő lelki pásztor önmagán? Hogy minden erejét rászánja a falu
művelésére, mégpedig mindkét nemű ifjúságra kell itt legelsősorban
gondolnunk. Az ifjúsági egyesületek. leányegyesületek tagjai mindenkor
hálával emlékeznek vissza arra, ki megértéssel foglalkozott velük
akkor, amikor talán a legdrágább órákat csatangolással, csínytevésekkel
töltötték volna el v. talán éppen semmittevéssel.

Hasonló helyzetbe, talán ritkábban, kerülhet a falu tanítója. Mi
a teendő ekkor? A fenti sorokhoz hasonló támogatást követel a lel-
kész részéről. Az önfegyelmezés .és óvatosság a nép részéről nyert
v. nyerendő bizalom legfontosabb alapja. Ezen áll és bukik egy-egy
taluvezető, népnevelő ! .. , Mondiuk így: népszerűsége. Azonban az
az egyén, ki egyszer azt elvesztette, lehetséges, hogy már többé
vissza nem nyerheti. Ritkán ez is, a visszaszerzés is sikerülhet.

Az eddigiek nem azért kerültek papírra, hogy valaki azt gon-o
dolia a sorok közzétevőiéről, hogya lelkészek ellensége. Korántsem!
Nekünk tanítóknak éppen úgy kell szolgálnunk Isten országa ügyét,
mint lelkipásztortestvéreinknek. Egyébként is az a yéleményem.: hogy
a legmagasztosabb foglalkozás a lelkipásztoroké. Ok azok, kik Krisz-
tus földi mintapásztorkodásának nyomdokán haladva a legmegnyug-
tatöbb módon vezethetnek .az íge tényének világossága mellett ben-
nünket, tanítókat is a Krisztushoz. Ez kétségtelen. Az is bizonyos, hogy
cikkem eme utóbbi része elkalandozásnak látszik. Pedig nem az.
Meg kell mondanom, hogy még fentieken kívül a gyakorlati életben
szerzett tapasztalatok sürgetőleg követelik, hogy kitérjek a lelkipásztor
és tanító viszonyára is. A tanító, az evang. tanító közvetlen feljebb-
valója a gyülekezet lelkésze. Ez nem jelenti azt, hogy a lelkészfől
Ú. n. leereszkedést vár v. elnézést mulasztásaiban. A 3 lépés távol-
sága még a barátok közt is jó, ha megvan. Itt is csak álljon fenn
ez a térköz! Azonban sem az egyik, sem a másik fél ne ragadtassa
el magát arra, hogy a másik tekintélyét aláásni törekedjék mellő-
zéssel, titkos, ill. négyszemközti szócsatákkal, nyilvános helyen való
összeruccanással.

Furcsának hangzik az egész, de megtörtént dolgok nem is .kis
számmal előfordulnak, fordultak elő, s bizony fognak is. előfordulni
az emberi gyarlóság folytán a jövőben is. De jönnie kell olyan szel-
lemi térfoglalásnak. me ly előbb-utóbb legalább is a súlyosabb súrló-
dási felületeket kiküszöböli. Lehet, hogy akkor következik el ez az
idöszak, mikor az ige valóra válik: "Lészen egy akol éslészen egy
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pásztorr' 'Bármikor is következzék el ez az idő, nekünk minden-
,esetre kötelességünk, hogy az egymásközti viszony szivélyessé váljék,
mert nagy tetteket csak így tudunk véghez vinni ... kezet kézbe téve,
szerit hitünkben összeforrva ... a poklok kapui sem tudnak erőt venni
magyarjainkon.

Amikor ezekbe a sorokba belelogtam. hallottam azt a hírt, hogy
Hácha, cseh köztársasági elnök a cseh külügyminiszterrel Hitlert
kérték fel az ország megvédésére. ill. arra, hogy fogadja védelmébe
a cseh nemzetet. Mi magyar népnevelők ebből nem kérhetünk. Ne-
künk egy szent kötelesség kell, hogy szemünk előtt lebegjen : Amit
Isten eggyé kovácsolt, azt ember meg ne bontsa. Az 1000 éves haza
újjászületéséért csupán munkánkban legyünk küzdötársak. Végezze
egyikünk jobban a feladatát, mint a másik! Ne csupán a jólét legyen
a célunk, hanem mindenekelőtt a magyar nemzet fennmaradása. Igaz,
hogy nemzeti szempontból az egységes népművelés kerülhetne első-
sorban szóba, azonban ha minden felekezeti, állami alakulat, ill.
népnevelő a fegyelemmel párosult ismereteket közölhet a maga kis
körének, részben már nyert ügye lehet. A ió magyar nemzeti szel-
lemben végzett zsidó népművelési is elfogadhatónak tartom, persze
a zsidó felekezet körében. '1918-ban 'a nemzeti kultúra elvesztette
azt a kapcs ot, mely a néppel összetartotta volt. Mi lett a szomorú
vég? Olyan gyalázatos forradalom, melyre mindaddig példa nem volt
nemzeti életünkben. S most valaki ait gondolhatná, hogy ezért csu-
pán népművelők a hibásak. Nem. Ha éppenséggel a bíró szerepét
kívánjuk betölteni, akkor csakis a vezetőség. kormánylériiaink erély-
telenségére hivatkozhatunk. Azonban ök a nép legiöbb nevelői, őrei.
S talán a nép is okolható ezzel kapcsolatosan ? Ujra "nem"-mel
felelhetünk, mert erőszakkal vették át az őrködés szerepét olyanok,
kik egyben erőszakkal akarták a népet, a magyar falut maguknak
megnyerni. A magyar ember türelmes a végtelenségig, de az erőszakot
.semrniképpen sem tűri el: "Ne bántsd a magyart!"

EI a politikától, haladjunk immár fegyelmezetten kitérés nélkül
a magyar népművelés medrében! Ehezzü.~ és szomjúhozzuk az
igazságot? Kutassuk tovább a falu életét! Orüljünk, hogy ami né-
pünk zárházot: Ez fegyelemről biztosít minket. Manapság pedig ez
egy állam létének első előfeltétele! Bizonyosan megegyezünk mind-
annyian abban a felfogásban, hogy falvaink lakosainak konservati·
vismusa gyorsította a kommunizmus összedölését s Iöldiéhez, magyar
testvéricihez való ragaszkodását 1938 nov. 2-ának s az Eszak-keleti
Kárpátok visszacsatolásának eljövetelét. Ha a magyar ember egy-
oldalúsága nem áll fenn, akkor nem beszélhetnénk konzervativiz-

,musról. Utóbbiról elönyösen ítélkeztünk a falu javára, azonban elő-
zővel szemben sok-sok küzdenivalónk van. Nem maradhat egy fizi-
kailag gyenge alkatú egyén az ekeszarva mellett, ha más pálya iránt
nagy hajlamot fedezünk fel benne a vele való foglalkozásunk köze-
pette. Nem nyugodhatunk abba bele, hogy ha egy jobbmódú gazda
fia pl. szívesen továbbtanulna . .. s ha ezt a szándékot a szülők
ellenzése csirájában megöli. Itt a fiú és a szülő javát szem előtt tartva
cselekednünk kell, bele kell avatkoznunk jóhiszemű tanácsadással.
Hogy nekünk, evang. lelkészeknek és tanítóknak evang. intézeteket
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kell ajánlanunk, az természetes. De ha már küldünk faluról oda
gyermekeket, akkor elvárjuk, hogy az illető tanárok némileg 'kipuha~·
tolván az ifjú lelkületét, bánjanak vele, a faluról, esetleg városra
cseperedett falusi embercsemetével, úgy, hogy az támaszokat lásson
nevelőÍben. Ez is egy darabka népnevelés. Igaz, hogy a tanárság
a multban sokat tett e tekintetben, azonban a jövő még fokozottab-
ban követeli azt. Lehet, hogy az I. esztendőkben nem valami ke-
csegtető eredményeket ér el az ill. intézet e téren. azonban a felsőbb
osztályokban mindkét fél előnyére, örömére megváltozhatik a várost
megszokó falusi ifjú, a kötelességteliesítésben sa magatartásában.
Deák Ferenc Zelasőitörön, Kossuth Monokon, azaz kis faluban szü-
letett. Mennyivel szegényebb lett volna szellemi képességeik idején
való felismerése híján történelmünk, politikánk? Mennyivel gyengébb
alappal rendelkezne a magyar nemzeti büszkeség? Kinek köszönhető
érvényre jutások? Annak a nevelői körzetnek, mely az értékelméle-
tet át tudta ültetni a gyakorlatba s bámulatos lelkiséggel, sok-sok
nagy magyarral ajándékozta meg hazánkat. Névtelenek, de mi falusi
népművelők annál büszkébbek vagyunk ilyen önfeláldozó elődökre L
Büszkék lehetünk különősen mi evangélikusok, mivel löiskoláínk, ill.
középiskoláink számtalanszor több ifjút is kiemeltek a falusi élet-
körből azért, hogy nagyobb életkörben foglaljanak helyet, s hogy
szégyent nem igen vallottak sohasem!

Bár igen nagymérvűek falun a rágalmak, mégis többet
nyom a latban az egymás örömében-bánatában való részvétel. Kát,
hogy' ezt az érzést elnyomja gyakran az irígység. Igaz, ez az értel-
mi 'elem közt is eléggé nagy teret foglalt el ! !

Ha eddig (pl. Imre Lajos, és többek közt) szűknek itéltük a falu
népének onológiai világnézetét, akkor ezután akár az ifjúsági egye-
sületekben végzendő munka: bibliamagyarázatok, tanfolyamok kell,
hogy olyan világnézethez juttassák magyarjainkat. kik a hit és tu-
dás fegyverével társadalmi világnézetnek is helyet tudjanak adni
gondolatvilágukban. Mindenesetre a tanítónak is kijut a munkából
e téren, de még a leventeoktatónak is. Igen kívánatos volna, az er-
kölcsi előadásokat a levente egyesületeinkben ilyen tisztult ontelo-
giai és asciológiai világnézettel rendelkező egyének tartanák. Okvet-
lenűl tapasztalnák 1-2 évtizeden belűl falvaink művelődési színvo-
nalának emelődésén. Azt mondiák újabban, hogy jó tanítóvá úgy
lehet valaki, ha az illető a nép tanítója, művelőjévé szegődik. Olva-
sókőrök sürgetnek bennünket a gyors irányítás sal. Amíg az iskola
es az ifjúság értelmi, esztétikai és etikai nevelést, gondozást köve-
teI s némi gyakorlati. hasznossági elveket szem előtt tartó foglalko-
zást kíván, addig a felnőttek nevelése különböző lehet, amint hogy
vajjon részesűltek-e már az illetők ifjú korukban úgy lelki, mint
szellemi gondozásban, vagy pedig nem. Vegyük az utóbbi esetet!
De mi ekkor a teendő? Ugyes, hitbuzgó lelkipásztor esetleg jámbo-
rabb férfiakat az Irás rendszeres rövidebb-hosszabb ideig tartó olva:'
sására is ráveheti, visszahozhatja az egyes házakba a régi házi kö-
nyörgéseket, a családfő példaadásával. Ma már úgylátszik .utópisz-
tikusnak tűnik fel a dolog, azonban a kitartás szép eredményt mu-.
tathat föl. Mindenesetre az ki nem nyerte meg a nép bizalmát, ne
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könyvben való jártasságo!. Dr. Mikler
Károly főelőadó és Kemény Lajos fárad-
ságos munkáját dícséri a 206 oldal ter-
jedelmű könyv, amely darabonként 4 pos
árban szerezhető be az egyetemes egy-
ház Iőpénztáráben . IV., Deák-tér 4. sz.
alatt.
. Üdülöházunk intézőbízottaága Roth

Kálmán elnökletével ápr. hó 4-én Buda-
pesten ülést tartott. A bizottság foglalko-
zott az új nyári időszak közeledésével
kapcsolatban felmerült intézkedésekkel.
megállapította az ellenőrök beosztását s
letárgyalta a felmerült különböző folyó
kérdéseket.

A Magyar Tanügyi Egyesületek Egye-
temes Szervezete alakuló gyűlését ápri-
lis hó 14-én tartotta a Középiskolai Ta-
nárok Országos Egyesületének székházá-
ban (Budapest, VIlI., Csepreghy-u. 4. I.
em.). Az alakuló ülésen egyesületünket
Dex Ferenc alelnökünk képviselte. Ossze-
sen 19 egyesület csatlakozott a szerve-
zethez, amelynek képviseletében 17-'en
jelentek meg. Az alakuló gyűlés elnöké-
nek, Berriolék Nándor tanügyi főtaná-
csosnak iavaglatéra az alakuló gyűlés
elnökévé dr. Osz Béla kir. tanfelügyelő,
tanügyi tanácsost választotla meg. Az új
elnök megköszönve a beiéje helyezett
biz alrnat, köszönetet mondott dr. Besse-
nyei Lajos tanugyi főtanácsos, tankerü-
leli főigazgatónak a szervezet létrehoza-
sáért,

'erőltesse a dolgokat, próbálgatásai azonban eredményt hozhatnak.
Általában véve főleg az illető összegyűlt csoport érdekkörébe vágó
rendszeres előadássorozat szerepelhet műsoron. A túlzottan hosszú
előadások egy-kettőre megritkítják az érdeklődök sorait, elpártolásra
vezetnek. Jó, ha a múlton szívesen elmerengő magyarjainknak egy-
egy történelmi előadássorozattal is kedveskedünk I Ehhez azonban
igen-igen alap os tudásra. készülödésre van szükségünk. Látszólag
a falu. ill. a haza mindenese (csak nemes értelemben véve); .a ta-
nító elvégezheii ezt a munkát is. Tévedés! Ma az iskola és a nép-
művelés szolgálatában áll. Népiskola az elemi iskola neve. Az a
'tanító pedig. aki ezt a szempontot is szolgálni kívánja, teljesen ki-
-elégííő munkát úgy végezhet csupán. ha nemcsak az iskolatanítást
végyi el. hanem nevel is. megismerkedik minden tanítványa szű-
kebb körével s főképpen mindegyik tanúlója individumával. Ez pe-
-dig lélekbúvárkodást. az egyéniség alapos tanúlmányozását vonja
maga után. (Vége következik.)

HIR E K
A Protestáns Tanítói Internatusok

Alapjából ez évben kiosztásre rendel-
Kezésre álló 9000 P-nyi összeg az illeté-
kes egyházi szerv javaslatára szétoszta-
tott. A 89 folyamodó közül hatvanon fe-
Iül részesültek segélyezésben. A többi
folyamodó kéreime a fennálló -szabályok
'értelmében nem volt kedvezően elintéz-
hető, A kétféle segélyösszeget : 170 és
130 P-t kitevő támogatást az egyetemes
pénztár husvét előtt küldte szét,

A Luther-szobor végrehajtóbizottsága
D. RaHay Sándor elnölete alatt tarlott ülé-
sén Bessenyey Zénó, a Közmunkatanács
elnöke bejelentette, hogy a szobor vég-
leges helye az eddiginél sokkal kedve-
zőbb megoldást jelenI. Ugyanis az a hely
8 Deák-téri templom felé eső földalatti
villamos leiáró oldalánél van, a Deák
Ferenc-utca és a Kéroly-királv-út tenge-
lyében. Ilyen értelemben kell a szükebb
pályázatra bocsátott 4 szobrászművész-
nek új tervezetét elkészíteni. A döntés
19-én és 20-án tartandó végrehajtóbizott-
sági ülésen történik meg.

A zsinati törvények új kiadása. Egy
esztendei munka után elkészült az egy-
házi törvények gyűjteménye. Ez a mun-
kálat olyan összeállités. amelyik egybe-
dolgozva tartalmazza a régi egyházi al-
kotmányból érvényben maradt törvény-
szakaszokat és az új zsinati törvényeket.
Betűrendes tárgymutató és részletes tar-
talomjegyzék könnyíti meg a törvény-
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KANTORI ROVAT
Rovatvezető : dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-intézeti tanár.

Silbermann mester orgonál Rötha városában.
Irte :. Pesch ko Zoltán orgonarnűvész, Berlin.

Az új orgonaépítési irány mindenütt a régi orgonák hangszép-
.ségére hivatkozik. Példákul állítja a régi orgona hangját. Allandóan
hivatkozik a mechanikus trakturára, az alacsony szélnyomással
megszólaltatott sípokra, csuszkaládára. Kultúremberek felteszik a
kérdést: hogy lehet az, hogy a technika századában nem tudnak

jó orgonát készíteni? Hiszen minden eszköz, gép rendelkezésünkre
áll, válogathatunk a különíéle anyagokban I

Néhány napon át Lipcsében tartózkodtam, hogya Bach neve
által híressé lett város egyházzenei életét megismerjem. Az 1680-ban
.alig 20.000 lakosú város nagy kereskedői központ (ma 700.000 lakosa
van). Egyházi zenéje a "Thomanerchor" munkája által lett világhírű.
A Thomas- és Nikolai-templom falai sok egyházzenei esemény tanúi .
[tt működött a nagy Bach. Kantátáinak nagyrészét a Thomaner-
eknek Írta. Lipcse konzervatóriuma ebben a hagyományban nevelte
fel aNémetországból és az egész világból idesereglett egyházi
muzsikusokat. , •

Lipcsétől délre, 17 kilométernyire van egy 5000 lakosú városka:
Rötha. Két evangélikus temploma van: az egyik a Georgen-Kirche,
a másik a temetőben levő, düledező (hatóságilag lezárt) Marlen-
Kirche. Mind a kettőben Silbermann Gottfried által épített orgona
áll. Ez a kitünő orgonaépítő mester 1683-1753 között élt, tehát
Bach kortársa volt. Bátyja: Andreas (1678-1734) Casparini tanít-
ványa volt; 3 évig Párisban tanult. Tőle veszi át öccse, Gottfried
.az olasz principálok, a francia nyelvsípok és korn ettek hangját.
A Georgen-Kirche orgonája 1721-ben épült.

Dis z poz ici ój a.
II. Man.· 1. Man.

Fel s ő m ű F ő m ű
1. Principál 4' 1. Bourdon 16'

.2. Gedackt 8' 2. Principál 8'
3. Quintadena 8' 3. RohrfJöte 8'
4. Rohrflöte 4' 4. Oktáv 4'
'5. Nasard 22/3' 5. Spitzflőte 4'
6. Oktáv 2' 6. Quint 22/3'
7. Terc 13/5' 7. Oktáv 2'
8. Quint 11/3' 8. Mixtura 3 soros (a legnagyobb síp ll/3')
9. Sifflöte l ' . 9. Cyrnbel 2 soros (a legnagyobb síp 1')

10. Míxtura 3 soros 10. Cornett 3 soros (csak a klaviatura felétől)
Pedálmű
1. Principál 16'
2. Posaun 16'
3. Trompete 8'

Tremolo
Manuálkopula 0+11)
Pedál kopula (P+L '1833-ban építve.)
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A 23 játékú orgona 1400 tallér ba került. Felavatásakor Bach elődje:
Kuhnau, a Thomaskantor orgonált rajta.

A Marien-Kirche orgonája egy manuálos, 11 játékú hangszer. Szin-
tén kitűnő, játszható állapotban van.

A Georgen-Kirche orgonáján egymásután húzogattam ki a játé-
kokat és olyan orgonahangban volt részem, amit egyhamar nem
felejtek el! Az egyes játékok szépsége, összeolvadó képessége, ereje'
és mégis puhasága egészen magával ragadott. A principál lágy
kürtre emlékeztet, de van a hangjában valami halvány vonós színe-
zet is. A 16' -as Bourdon-nak fedett és mégis telt hangja van. A
Róhrflöte-ben a fedett és fuvolajáték hangszínét hallom, de van
valami benne a klarinét szinezetéböl. Mikor összekapcsoltuk az
egyes játékokat, akkor azok szépen összeolvadtak olyan sajátságos
módon, hogy az egyes játék elvesztette az eredeti színezetét és
minden játékkal más-más hangszínűvé egyesült. (Vegytani hasonlat-
t91 így fejezném ki magamat: a két játék- nem keveréket, hanem
vegyületet alkotott.) Akkordok lágyan csendültek össze. Nem lehetett
hallani egyes hangokat, csak nagyon szép összhangot. Polifónikus
tételek minden szólama tisztán hallható. Olyan, mint a Thomanerchor
tiszta, üde, átlátszó hangja. Külön is lehet hallani minden szólarnot,
és mégis szép az együtthangzás is. A pedál egyetlen alakjátéka a
leghalkabb manuáliátékkal is összeillik. A pedál erősítésére. később
egy pedálkopulát építettek az orgonaba. (Ez Bach-művek előadása
szempontjaból indokolf.) Régente más volt az orgona pedál szerepe;
itt-ott szólalt csak meg. Szólamvezető szerepéhez Böhrn, Buxtehude,
majd Bach műveiben jut. Az orgona tuttiia kerek egészet alkot.
Egyetlen játékot sem lehet külön hallani. Még a lfi'-as Posaune is
beleolvad az együttesbe!

. Ha kissé boncolgatjuk a fenti diszpoziciót. akkor a következő
tünik a szemünkbe. Silbermann idejében az orgonaépítők világos
~Ivek alapján állitják össze a játékokat. Kiépítik a principálkart.
Így a főműben : Principel 8', Oktáva 4', Quirit 22/3', Oktáva 2'.
A felsőműben az alapjátékok már fedettek (Gedackt 8' és Quintaelena
8'), és a principálkar 4 lábbal kezdődik; ehhez csatlakozik a Nasard
22/3', Oktáv 2', Terc Ph', Quirit P/3' és Sifflöte 1', továbbá a főmű-
ben Mixtura, Cimbel, Kornett és a felsőmű Mixturája. Ezek hozzák
a hiányzó quiriteket és terceket. A principálkar játékai a részhangok
rendje szerint adják az orgona "törzs-hangját". Nincsenek kirnondott
fuvolajátékok. A fedett játékok részben, vagy egészen fedettek. Nin-
csenek kiépítve, csak legfeljebb 4 lábig. (Ehelyett az orgona hangját
lefelé a 16'-as Bourdon-nal hosszabbítiák meg.) Szerepe : tölteni és
kisérni. A fuvolakar és nyelvkar zárt csoportot alkotnak a principálkarral
szemben. Hiányzanak a manuálokban a nyelvjátékok. A főműben
a nyelvet a korn'ett helyettesíti. A pedálban az ajakjátékkal szemben
(Principál 16') két nyelvjáték van (Posaun 16' és Trombita 8'). Cantus
firrnusok játszására csak a Trombita 8' jöhet számításba. Csak később
lesz a pedál (Silbermann-nál is) önálló művé, amelyen kisérni és
szólamoka! kiemelni egyformán lehet.

A Silbermann-orgonán pompásan hangzanak régi mesterek,
külöriösen Bach művei. Azonban játszottam rajta Lisztet és Regert is.



Mechanikus trakturája van és bámulatosan könnyen szaladnak a
billentyűk, még manuálkopulával is. A játszóasztal az orgona testébe
van beleépítve. és így a sípszelep közvetlen kapcsolatban van a
billentyúvel. Sarkok, attételek nincsenek közbeiktatva. Legutoljára
hagytam, hogy az orgona csúszuoládás. Az előnyök,. hangzásbeli
szépségek egy pillanat alatt világossá válnak. Ilyen széo hangja
csak egy csúszholadás orgonának lehet!

Most felelhetek a bevezetőben feltett kérdésre. Silbermann
minden sípot kezemunkájával formált ki. Minden sípban benne volt
az a szeretet és hozzáértés, rnely őt az orgonához kötötte. Művész-
ember volt, aki az orgonáját mindig a templom akusztikájához épí-
tette, ahhoz intonáIta. Hiába helyeznénk máshová, más templomba:
nem bizonyos, hogya hangszer ugyanúgy fog megszólalni. Hiába
lessük el Silbermanntól a sípjainak a méretezését: az orgona lelkét,
hangját csak ő tudta így kiforrnálni.

Ha a mai modern orgonáinkra gondolok: az ordítószőrnyete-
gekre. vagy a túlhajtott szólisztikus játékokkal megrakott hang-
szerekre, a mai hirtelen crescendáló és decrescendáló gépekre -
akkor elszorul a szívem. De legyünk igazságosak. Az orgona hang-
hatása mindig a kor orgonazenéjével halad együtt. Silbermann az
orgonaművészet fénykorában élt. Abban a korban csak ilyen pompás
hangszereket Iehetett építeni. Kontárok átalakító modernizálni aka-
rását rnindig megakadályozta a nagy egyházzenei központ : Lipcse.
Az állandó vigyázásanak köszönhetjük, hogy a régi orgonák hang-
szépségéről mai korunkban isképet tudunk alkotni.

*
Egy régi városi gyülekezet életéből.

Irta: Kerlai János igazgató-tanító (Kőszeg).

A 16. század vérzivataros ködésbe kell visszapillantanom. Az
akkor immár 200 éves kőszegi Szt. Jakab-templomban elnémul a
latin zsolozsma, helyében felhangzik Luther himnusza: ..Ein feste
Burg ist unser Gott", mert - a történetíró szerint - majdnem az
egész város lakossága az .. új" hitre tért át, 1550-ben alakult meg a
gyülekezet; első lelkésze Sernlyén Simon volt. Hatvanöt évvel ké-
sőbb a német templom mellett magyar is épült: a mai Szerit Imre-
templom s ettől kezdve két lelkésze volt a gyülekezetnek.

A virágzó hitéletet alapjában támadta meg az ellenreformáció.
1671-ben anémet, 1673-ban pedig a magyar templomot kellett át-
adni a mindinkább terjeszkedő katolikusoknak. A lelelepedő jezsuiták
papjainkat is élűzték. Az 1681. évi soproni országgyűlés határozata
értelmében Nemescsóban építenek híveink fatemplomot és iskolát.
Itt lakik a kőszegi lelkész és . ő az iskola tanítója is. 1705-ben a
városba menő lelkészt a katonák megölték. Az elnyomatás idején.
is erős maradt a gyülekezet hite és istenfélelme. IL József idejében,
1783-ban épült a mostani kőternplorn Köszeaen, torony nélkül, egy
udvarban. Az építésnek külön története van.. amit a hívek mind jól
ismernek.
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A türelmi rendelet és a templom új korszakot nyit a gyüleke-
zet életében. Bennünket legfőképpen a templom orgonája érdekel.
amit Jetter Jakab kőszegi orgona készítő alkott 970 forintért. Két szek-
rényből áll. melyek egyikében a manuálsípok, másikában a pedál-
sípok vannak. Zárt kóruson, középen, a szekrények előtt van a
játszóasztal, 4 oktávás manu állal és 12 regiszterrel. Az orgona csuszka-
Iádás rendszerű. Különlegessége ennek az orgonának a primitiv
harangjáték. Félgömb alakú, rosszul hangolt rézcsengők fatengelyre
erősítve helyezkednek el vízszintesen a manuál fölött. Ennek billen-
tyűi megfelelő hosszabbítással kis vaskalapácsot mozgatnak, amik
megszólaltatják a csengőket. Főleg esküvők alkalmával müködik ez
a harangjáték, mint a parádé kifejezője.

1926-ban az orgonát átépítettük. A túlmagas játszóasztal ma-
nuálja mélvebbre süllyesztve, új bíllentyükkel ellátva most már köny-
nyebben kezelhető. Ugyanakkor egy 8' Aeolin változattal bővítettük
ki az orgonát, mely pp szólóregiszterül is szolgál különleges alkal-
makkor, pl. úrvacsoraosztáskor, vagy vallásos estéken kíséretül.
Másodszori változatbővítés 1935-ben történt, ekkor egy 8' Gamba
manuálregisztert helyeztünk el. mégpedig pneumatikus megoldással
az egyébként huzalos orgonaba. Másként a hely szűke miatt nem
volt megoldható a beépítés. A merész vállalkozás jól sikerült, a
pneumatikus szerkezet nem zavarja a játék egységét. A bővítés al-
kalmával tudtam meg a szembathelvi orgonakészitőtől, aki a világ-.
háború idején a horganyból készült homlozatsípok rekvirálás ával volt
megbízva. hogy biz' ő nem tudta, hogy Kőszegen evangélikus temp-
lom is van, tornyát nem látta (rnert akkor még nem volt) s magát
a templomot sem fedezte fel az udvarban. Igy szépszerivel meg-
maradtak orgonánkban a homlokzatsípok. Gyermekkoromban még
3· kis fújtató szolgáltalta a levegőt s ezt szíjakkal húzfák. Ma már
egy fújtatója van nyomó szerkezettel.

A teljes orgona diszpoziciója most a következő: (pedálmü)
Subbass. 16', Principalbass 8', Oktavbass 4', (rnanuálmű) Gamba 8',
Bourdon 8', Aeolin 8', Principál 4', Flőte 4', -Oktáv 2', Quirit ll/3',
Mixtur 3 soros, harangjáték. 15 évvel ezelőtt egy kéntora volt a
gyülekezetnek, most keltő van, de sokszor a harmadik kartársnak
is segítenie kell, annyi a funkció. Közönséges vasárnapokon ötször
hívnak a harangok templomba, ha azonban úrvacsoraosztás, esetleg
esküvő, vagy temetés is akad, akkor alig szabadul a kántor a szol-
gálatból.

A német istentiszteleten a pozsonyi énekeskőnyvből énekelnek.
bár régebben egy Kőszegen készült énekeskönyvet használtak. Ennék
az istentiszteletnek a liturgiája a legújabb időkig a Dunántúlon álta-
lában szokásos szász liturgiának a kivonata volt. Négy évvel ezelőtt
az eredeti lutheri liturgia rövidített formáját vezettük be, mégpedig
eredeti responsumokkal, tehát nem korálok helyettesítik azokal.
A Kyriét is német szöveggel éneklik a hívek: "Herr, erbarme dich
unser, Christe, erbarme dich unser, Herr, erbarme dich unser." Nagy
ünnepeken 30 tagból álló vegyeskar ünnepi kórust intonál a szószéki
szolgálat után. A keráléneklés az Altdörfer-, ill. Kapi-féle korálkönyv
szerint történik. A magyar istentisztelet a régi racionalista rend sze-



rint ment végbe és 5 évvel ezeiőU tertünk ét az egységes liturgiára.
A temetések liturgiája igen szép. A temetőben vagy a háznál

egy 4, illetőleg 8 tagú egyszerű, vagy ketfőskvarteU énekel. Ezt kö-
veti a lelkész imája, majd ismét ének. A sírnál van a prédikáció,
Miatyánk és áldás. Az elhantolás alkalmaval ugyancsak a férfi-
kvartett énekel.

Esküvők'" az ádvent és bőjt kivélelével az egész éven át elő-
fordulhatnak. Nemcsak vasárnapokon, hanem hétközben is. A lako-
dalmazás mindinkább elmarad.

Ezek azok a dolgok, amik kántori szempontból érdekesek.
Éppen ezért nem szólok az ifjúsági, iskolai, nőegyleti munkáról,
mint amelyek a gyülekezet életében ugyan fontosak, de kántori
szempontból érdektelenek. .

*
Az új "Continenlal" kótaírógép.

A lipcsei "Technische Messe" alkalmával bernutatták a Wan-
derer-gépgyár "Continental" -kótaírógépet. Egészen olyan, mint egy
nagy írógép. kótát és szöveget lehet rajta írni. Egy billentyű több-
szöri lenyomásával megrajzolódik a vonalrendszer. A hengerkocsi
előtt egy kis mutatóval igazitjuk be a hengmagasságot, a hangérté-
keket pedig a kótabillentyű adja. Pl. a negyedkótafej billentyű arra
a vonalra, vagy vonalközre üt, amit előzőleg a kis mutatóval beál-
lítottam. Minden billentyű három írásjegyet tartalmaz. A 45 billen-
tyű 135 hangjegyet, betűt vagy számot ír Ie. Az írógép alaphelyze-
tében a vonalrendszer, az ütemvonal, kulcsok, módosítójelek, érték-
vonalak (nyolcad, tizenhatod vonal) és a különféle értékű kótafe-
iek vannak. A váltóval kapcsolom a ritkábberr előfordúló jeleket:
c-kulcs, kettőskereszt. kettős b, előke, kötöív, cresc., decresc., jel,
Ped. jelzés, Dal Segno, fermáta, mordent, parányzó, stb. A billen-
tyűzet jobb oldalán fent van az irásátváltó. Csak kisbetűk és szá-
mok vannak. (U. n. gyöngybetűk, A szővegolvasás szemponfiából
nem jelent nagyobb zavarLMég anémet főnevekkel sincs baj.)
Egész akkordot úgy írunk, hogya hengert. egy rajta lévő gombbal
megállítom. Kezelése egyszerű, néhány perc alatt megtanúlhatja
bárki. Az árát most állapítették meg. (Valószínűlez 700 RM. körül
lesz, tehát nem több, mint egy nagy írógép árának a kétszerese,
980 pengő.) Valószínű, hogya Continental képviselete a budapesti
árúmintavásáron is bemutatja. Peschko Zoltán.

*
Folyóiratszemle.

"Musik und Kírche" 1939. jan.-febr. - Stier A. a zene egyház-
építő jelentőségéről írva, megállapítja, hogy míg az egyházi zenészek
részéről minden igyekezet megvan magasabb célkitűzések megvaló-
sítására, addig viszont a lelkészi kar nem értékeli kellőképen az
egyházi zenét, mert egyrészt nélkülözik az egyházi zene teológiai
megalapozását, másrészt pedig még mindig a letűnt racionélista kor
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. eszmevilágában élnek és csak a tanítást, a logikai úton való meg-
győzest tartják fontosnak. A cikkíró szerint ezt le kellene küzdeni
és helyébe az élményszerű keresztyenséget állítani az istentiszteleten
belül is, ami nem más, mint igaz igehallgatás. imádkozás és éneklés.
- Gümmer P. arra a kérdésre igyekszik röviden felelni, hogy vajjon
az egyházi énekkarok munkája keretében van-e mód a hangkép-
zésre ? Néhány találó korálpéldának hangképzési célból való ügyes
kihasználásán bebizonyítja, hogy erre igenis van alkalom. - Brodde O.
a koráljáték módiáról íro Szám os új gondolatot vet fel, rnelyek lénye-
gileg a hagyományos négyszólamú orgonaletétnek (az U. n. kancionál-
tételnek) más letevésmódokkal (uniszónóval váltakozó 2- és 3-szóla-
músággal, variálással, stb.vvel) való~felváltását javasolják. A kerál-
éneklést vezető, vagy kisérő orgonatétel helyes megválasztása számos
kőrülrnénytöl függ, mint pl. a dallam stilusa, az ének szövege, a
gyülekezet énekelni tudása stb. A lap mellékletei : "Kirchenchordienst"
(az . egyházi énekkarok gyakorlati munkájával foglalkozó kisebb
közlemények), továbbá hangjegymelléklet (3 es 4 szólam ú vegyeskari
és kétszólamú egyneműkari mctették új német szerzőktől). ,

"Katolikus Káiltor" 1939. febr. - Dr. Molnár Imre az "Enekes-
útmutató" negyedik kőzlernényében "az énekes-légzés részletes elem-
zésével foglalkozik; megtanulhatjuk belőle az U. n. rekeszizom-légzés
kivitelének elméletét. '- A gyulai katolikus népénekkar munkájáról
szóló híradásból okulásul csak ennyit: a vezetőség elhatározta, hogy
rendszeres elméleti oktatásban részesíti az erre jelentkező tagokat
abból a célból, hogy a résztvevők kótát olvasni, megérteni és éne-
kelni képesek legyenek, és a hallásuk is Iejleszthető legyen.

"Kalolikus Kántor" 1939. márc. - A "Továbbképzés" rovatban
Lisznyai Szabó Gábor 5. összhangzaltani közlernénye a hármas-
hangzatok származtatását és a dur hangsor hét fokára épített skála-
szerű hármashangzatok minőségi osztályozását ismerteti. G.

A hazatért Kárpátalja gazdasági erő-
Iorrésaíról Rácz Jenő nagyvonalú tanul-
mánya nyúit tudományosan megbízható

'képet a Buvár most megjelent áprilisi
számában, A nagy érdeklődéssei várt új
füzet érdekesebbnél érdekesebb cikkek
változatos sorával örvendezteti meg az
olvasót. Kadic Ottokár m. kir. Iőgeolo-
gus az ősemberi csontleletek történetét
mondie el, Pongrácz Sándor, az Orsz.
Természettudományi Muzeum Iőigazga-
tóia az emberi arc íeilödésének távlatait
rnutalja be. Horváth Sándor azt vizsgálja,
hogy mi tölti ki a csillagok közt levő ürl.
Bene Lajos a piackutatás céljaival és
módszereivel ismertet meg. Báró Fejér-
váry Gézáné a tali-gyíkról írt érdekes
cikkel. Kertész Robert "Feltámad a fél-

hold" című új könvvéből az Irakról szóló
izgalmas fejezetet közli a Buvár. A Ter-
mészettudományi Muzeum alapításának
130. évfordulója alkalmából Koch Sándor
a mecénás József nádorról emlékezik,
Gaál István a gyűjtögető ember kultur-
történetét vázolja fel, a különböző gyűj-
tési és kikészítő eljárásokat ismertető
cikksorozat bevezetésében. Terünk nem
engedi, hogya rendkívül tartalmas füzet
valamennyi közleményét lelsorolluk. meg
kell ernlékeznünk azonban dr. Cavallier
József szerkesztőröl, aki a Buvárt nagy
tudással és kifogyhatatlan lelernénnyel
szerkeszti, valamint a Franklin-Térsulat
áldozatkészségéről, amelynek a páratla-
nul gazdag képanyag köszönhetö,

Nyomatott G3rab József"könyvnyomdájában, Cegléden.


