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Számadás.
..Ami pedig egyébiránt a sáfárokban

megkivántatik az, hogy mindenik hiv-
nek találtassék." I. Kor. 4.-2.

Számadástétel előtt állunk K. Tanítótestvéreim ! Elérkeztünk
ismét egy tanévnek a végéhez. Odaállunk a szülők s feletteseink
elé. hogy számot adjunk egy munka évről. Esetleg egy szépen
elrendezert ünnepély keretében tartjuk a beszámolót, melynek vé-
geztével szülők, gyermekek, tanítók boldogan sóhajtanak fel: hála
Istennek! Gyermek: nem kell tanulnom ; szülö : lesznek segítők a
munkához ; tanító: néhány hónapig pihenhetek. Igy nagyon könnyű
és kellemes volna a számadás. Szomorú volna, ha ezen számadók
közé tartoznál kedves Tánítótestvérem.

A külsőséges. ünnepi es számadáson kívül van egy másforma
számadás is. amely négyszemközt folyik le: a gazda és a szolga,
a meghívó és a munkás, az Úr és te közötted.

Mennél jobban közeledik az ember ahhoz az időhöz, amikor
végképpen számot kell adni, mert megszűnik a megbízás, a eá-
fárság, annál nagyobb erővel kell, hogy előtörjön a felelősség-
tudat.

Az még a kisebbik baj, ha hanyagságom, felületességem miatt
gyengea tanítási eredmény, mert ezt szorgalommal, kitartással
helyrelehet hozni. Az a nagyobb baj, ha a ránk bízott kis ernber-
lelkekfejlődéséről,jóirányú vezetéséről nem tudunk számot adni.
ts még sokkalta nagyobb, ha nemtörődömségünk, közönyösségünk,
meggondolatlan szavunk, helytelen cselekedetünk által botránkoz-
tatjuk meg a minden iránt túlérzékenyen fogékony lelket s így a
helytelenirányba terelői vagyunk azoknak, akikért felelnünk kell.
Szálljunkmagunkba, készítsünk számadást! Igyekezzünk úgy mun-
kálkodni, hogy hü sáfároknak találtassunk.

Óh Urunk légy irgalmas hozzánk, bocsásd meg botlásunkat,
hozdhelyre mulasztásainkat! És ha kegyelmedből még tovább is
munkálkodhatunk, kérünk Te irányítsd gondolatainkat, beszédün-
ket, tetteinket, hogy mindenkor tetszésedre végezhessük köteles-
ségünket.Ámen. B. A.
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T uróczy Zoltán, püspök.
Országos Evangélikus Tanítóegyesületünk és az Ev::mgélikus

Népiskola hétköznapi munkája közben ünnepi köszöntésre áll meg,
hogy üdvözölje Isten országa magasabb szolgálatra elhívott mun-
kását: Turóczy Zoltán püspököt. A köszöntés annak a férfiúnak
szól , akinek elhívatása közakarattal, rnunkába lépése szinte egy-
hangú bizalom nyílvánításával, tehát egyenesen közkívánságra tör-
tént. Emberek hívása rnellett azonban sokkal fontosabb Isten ren-
delése, aki megáldotta az új munkást gazdag lelki kincsekkel,
kegyelme sok drága ajándékával, amelyek zálogai egyházépítő mű-
ködése gyümölcsöt termő gazdagságának s alkotásokat teremtő
szelleme sok .várakozással kísért tevékenységének, áldott mag-
vetésének.

Köszöntjük a főpásztorban a gyermeklelkek pásztorát. Sokágú
pásztor-i munkájában eddig is volt gondja a népiskolai ifjúság lelki
nevelésére, vallásos életszemlelete kialakítására. Mindíg volt mon-
danivalója a gyermek számára az istentiszteleti igehirdetés során
s útmutatása a hitben nevelkedő, erőshitű evangélikus ifjúság
eszményének kialakítására. Felejthetetlen előttern győri lelkipász-
tori működése sor-án egy gyermekist~ntiszteleti beszédje, amikor
ott hivatalos látogatásen járva: reggeli igehirdetését hallgattam.
A nagy szónok hogy le tudott ereszkedni a gyermeklélek színvo-
malára! Egyszerűen, a legvilágosabb szemléltetéssel állított a gyer-
mek elő elvont igazságokat, isteni kijelentést s megrajzolta belőle
a jóravezető út irányát mélyreható, maradandó vonásokkal.

'A főpásztor munkatervei közt örömmel kell látnunk a nép-
iskolai vallásos nevelés, az evangélikus nevelőoktatás szolgálatát
s eddigi misszionáló tevékenysége záloga annak, hogy ez a munka-
terület sem 'marad kihasználatlanul, hanern ezután is apostoli
lélek irányítja a főpásztori kezet s áldott magvetés indul meg a
.gyermekszívek talajában is. Mi: tanítók pedig kész örömmel ál-
lunk e munka vonalába, mint közemberek, mint a vezérlő fény-
forrás mcsszesugárzó fénykévéi, kicsiny léleklámpások éber őrizői,
hogy közös munkával fény,' mindíg több fény áradjon szét evan-
gélikus nevelőoktatásunk tágas munkamezejére és világítson, he-
vítsen és boldogítson.

Köszöntjük a tiszai egyházkerület főpásztorában a régi mun-
kását annak a sajtónak, amelynek lapunk is szerény osztályosa;
evangélikus sajtónknak. Mintenne'k a munkamezőnek is vezéri
hivatottságú képviselője, jól látta a sajtó szerepét, jelentőségét s
a megvalósításra váró kérdéseket, Azért meg vagyunk róla győ'
ződve, hogy, új, magas munkakörében is kellően értékeli azt a
szolgálatot, amit Evangélikus Népiskolánk az evangélikus nevelés-
oktatás ügye körül végez. Amidőn lapunk köszöntését tolmácsol,
juk Ö méltósága részére, meleg szívének jóindulatú megérzésétől,
előrelátó lelkének megértésétől várjuk, hogy juttasson helyet a mi
számunkra is egyházépítő munkája eszközei között s lásson ben-
nünketmindíg: közös munkára kész magvetők között ugartörő,
jövendőt ágyazó szántó-vetőknek.



Ez igéret és elkötelezés indítás ával lelkünkben kívánjuk Tu;
,róczp Zoltán tiszakerületi püspök úr Ö méltósága főpásztori mun-
kálkodásra a mindenható Isten gazdag áldását. Somogyi Béla.

T uróczy Zoltán püspök beiktatása.
lrte : Buna István ·egyh. ker. ·Iőj~gyző.

A Tiszai Ev. Egyházkerület 1939. május hó 16-án iktatta be
püspöki székébe Turóczy Zoltánt. Immár 25-ik püspöke a kerület-
'nek a nagy elődök nagy utódja. Mindörökre felejthetetlen, szép
iinnepsége volt ez nemcsak Nyíregyházának és az egyházkerület-
nek, hanem az egész országnak. A Nyiregyházára, mintegy talál-

.kozóra összesereglett üdvözlők, tiszteletadók hatalmas tábora, az
ország minden részét képviselték. Sőt! Ott volt finntestvéreink
képviselője is: Harium Pietila ev. lelkész, aki először magyarul,
majd finn nyelven köszöntötte a finnországban is ismert Tu-
róczy Zoltánt.

A nyiregyházi ev. egyházközség boldog örömmel vette tudo-
másul, hogy szeretett és nagyrabecsült lelkipásztora: Turóczy Zol-
tán lesz az egyházkerület püspöke. E perctől kezdve lázas munka
indult, hogy méltó keretek közt foglalja el hivatalát. Virágok az
istenházában, :iskolában és az emberek szivében. Virágot adott
új egyházközsége, s a hála legszebb virága it hintette útjára volt
.gyülekezete, amely 50 tagú küldöttséggel képviseltette magát.

A nagy tiszteletadáson jelen volt a kormány képviseletében dr.
Jalsoviczky Károly államtitkár, az ev. egyetemes egyházat dr. báró
Radvánszky Albert titkos tanácsos, egyet. egyházi és isk. felügyelő,
.a felső ház alelnöke, D. Kapi Béla titkos tanácsos, D. Raffay
Sándor titkos tanácsos, dr. Kovács Sándor ev. püspökök képvisel-
ték. A ref. egyetemes konventet Farkas István tiszáninneni ref.
püspök képviselte. Nyíregyháza minden felekezete képviseltette
magát. Jelen volt dr. Mikecz Ödön ny. igazságügyminiszter, Lich-
tensteiI]. László egyh. kerületi felügyelő, Mesterházy Ernő, a du-
nántúli ev. egyh. kerület felügyelője, Szentiványi József ország-
.gyűlési képviselő, dr. Erdőhegyi Lajos felsőházi. tag, vitéz .Iékey
Ferenc főispán, dr. Streicher Andor Szatmár vm. alispánja, a
tiszavidéki egyházmegye felügyelője, dr. Deák János és dr. Karner
Károly egyetemi tanárok, dr. Bruckner Győző jogakadémiai dékán,
Ziermann Lajos, a magyar ev.' gyámintézet elnöke, Bertalan Kál-
mán, a nyíregyházi ev. egyházközség felügyelője, Szohor Pál pol-
gármester, vitéz I{unfalvy Ar-tur ezredes, vitézi székkapitány és
Pethes Sándor ezredes kíséretükkel, dr, Téry Tivadar törvényszéki
elnök. A vm.-nek és városnak sok-sok előkelősége, .intézetek, in-
tézmények, egyesületek képviselői (helyszűke miatt nem soroljuk
tovább), úgy, hogy a küldöttségek számára is szinte szűknek bi-
zonyult a hatalmas templom. '

Délelőtt 10 órakor harangzúgás és az orgona hangjai mellett
vonultak be a közgyűlés tagjai. Közének és ima után Lichtenstein
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László egyházkerületi felügyelő megnyitotta a közgyűlést. Dr ..
Bruckner Győző, a szavazatszedő bizottság elnöke ismertette a
választás eredményét. A kihirdetés után küldöttség: Szentiványi
József, dr. Bruckner Győző, Alekszander Imre, Bertalan Kálmán
egyh. felügyelő és Kemény Péter nyíregyházi ev. el. isk. igazgató-
tanító hívta meg Túróczy Zoltán püspököt a közgyülésre, akit az
egyházkerület lelkészei kísértek a templomba. A hivatalos k.ihir-
detés és a megválasztás elfogadása után a felavató és beiktató szer-
tartás következett. Ennek befejeztével Túróczy Zoltán püspök:
imát mondott és megáldotta a közgyűlés minden tagját.

Az egyházkerület minden intézménye, egyesülete és isko-
lája nevében dr. Zsedényi Béla üdvözölte a püspököt és felkérte,
ismertesse a közgyüléssel egyházvezéri munkaprogramját,

A hatalmas programból nehéz kiválasztani a legfontosabbakat.
Szóról-szóra kellene hozni. hogy mindenki, aki e rövid sorokat 0.1-
vassa, maga előtt lássa a püspöki szín vallást, hitvallást.

Idézzük néhány mondatát:
A püspöki tisztet nem méltóságnak, hanem szolgálatnak te-

kintem. Nem hadtápterületre való visszahelyezés, hanem küldetés azo
első vonalba. A vezényszóm nem: előre, hanem: utánam. Lelkész
voltarn és lelkész maradok. Nem uralkodó, hanem szolgáló püspök:
szeretnék lenni. Házam küszöbe alacsony lesz, hogy minden sze-
gény ember ügyes-bajos dolgában átléphesse. Az egyház Krisz-
tus misztikus teste - tehát nem vallásos célú társulat, nem azonos
vallásos célkitüzéseket képviselő emberek közössége. Szeretném,
ha mindenki érezné, hogy Iöpásztor-ának figyelő tekintete rajta
van mindenben és mindenkor. Az egyház élén hitvallókat akarok
még akkor is, ha nincs rajtuk Luther-kabát. A megértő szeretet
álláspontján vagyok minden egyház iránt, s boldogan ragadok meg
minden olyan alkalmat az együtt müködésre, mely hitelveim megta-
gadása nélkül lehetséges.«

Nagy beszédét Isten dicsőítésévei fejezte be. Megkezdődött az
üdvözlések hosszú sorozata, 2 óra 30 perckor a közgyülés még
mindíg tart. Az idő előrehalado.ttságára való tekintettel elnök
kénytelen volt kérni a még hátralevő üdvözlésektők való eltekintést;
illetve azt megtörténtnek venni. Az üdvözlésekre egyszerre,
röviden, beszédére való hivatkozással válaszolt, illetve köszönte
meg azokat.

Közgyűlés a »Himnuszc-szal ért véget.
Az Or-szágos Evang. Tanítóegyesület nevében \Veltler -Iános,

györi evang. igazgató-tanító köszöntötte a püspök urat.

"Főtisztelendő és Méltóságos Püspök Úr!
Arra a lelkipásztor-i munkára, mellyel Méltóságod évek óta

nemcsak a mindenko.riegyházközséget, hanem az egész magyar ev..
egyházat szolgálja, felfigyelt minden ev. gyülekezet hazánkban.
A magyarországi ev. tanítóság boldog örömmel és büszkeséggel
látja ezt az áldásos munkát és Méltóságod, a nagy egyházi sZó-
noknak, előadónak és Írónak tanításai mindenkor útmutatást je-o
lentenek az ev. isküla és annak tanítósága számára.



Méltóságod egyház- és nemzetépítő munkaprogramjának
iontos tényezőjét éppen az ev. népiskolai munka képezi. A tanítói
znunkának ezen értékelése· mindíg örömmel. töltötte el a tanítóság
lelkét és ezen értékelést hálával könyvelte el magának. .

Most, midőn Méltóságod életének oly fontos Iordulópontjá-
'hoz érkezett, amidőn Isten rendelése és a tiszai ev. egyházkerület
"bizalma folytán ezen kerület püspöki székét elfoglalja, az Or-
szágos Ev. Tanítóegyesület, annak elnöke nevében, aki betegség
miatt nem lehet ma itt, de egyesületünk minden tagja nevében is'
köszöntöm Méltóságodat, mint a magyarhoni ev. egyházunk egyik
főpásztorát. Arra kérem az Ég Urát, hogy áldja meg Méltóságodat
erővel és egészséggel, hogy soká lehessen az, ami eddig volt: az
Ige embere, a szeretet embere és a munka embere, s hogy szent
szolgálatából áldás fakadjon drága ev. egyházunkra és édes ha-
zánkra!

Elhoztam külön a dunántúli ev. egyházkerület tanítósága meleg
.köszöntését és jókívánságait. 12 esztendő alatt annyi drága ér-
téket és lelki gazdagodást jelentett nekünk Méltóságod ottani
szolgálata, hogy ezt megköszönni nem lehet. Midőn a dunántúli
tanítóság nevében. köszöntöm Méltóságodat a legnagyobb tiszte-
lettel és szeretettel, mint a- tiszai ev. egyházkerület új püspökét,
megfogadjuk, hogy imádságainkban mindenkor az Isten áldását
fogjuk kérni Méltóságod életére és szelgálatára.

Végül méltóztassék megengedni, hogy a szerető győri gyüle-
kezet iskolája. tantestülete é", növendékei mély tiszteletét, igaz
nagyrabecsülését, meleg szeretetét és soha el nem múló háláját
tolmácsoljam ebben az ünnepélyes órában. Sajnos nem jöhettünk el
mindannyian. De lélekben itt van most mindenki és imádságos
lélekkel kéri ők is az Ur gazdag áldását Méltóságod életére.
Mi, akik 12 éven át hallgattuk Méltóságod igehirdetését és taní-
tását, akik láthattuk nap-nap után közelről azt az életét, mely
nem volt más, mint állandó munka és szolgálat, most érezzük
igazán, hogy mennyivel tartozunk Méltóságodnak! Megköszönöm
hát egyszerü szóval mindazt, amit iskolánk, tantestületünk és gyer-
mekeink kaptak. Hiszem, s ar-ra kérem az Ég Urat, hogy áldássá
váljék mindaz, amit kaptunk!

Ápoljuk a finn-magyar testvériséget
iskoláinkban!

Jó néhány esztendeje lehet már annak, amikor az Ev. Tanítók
Egyesületének egyik országos gyűlése alkalmából tartott előadá-
som kapcsán azt az indítványt tettem, amit címül ez .igénytelen
sorok fölé is odaírtam : »Ápoljuk a finn-magpar testvériséget is-
koláinkban!« Nem tudom, hogy az eltelt néhány esztendő óta tör-
tént-e valami ebben az irányban, de akár történt, akár nem, én
bátorkodom ezt a kérésemet megismételni s nehány szóval meg
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is mondom, hogy rniben látnám én a legkisebb mértékét ennek a:
»testvériségápolásnak«. "

Előbb azonban néhány szót arról, hogy mi indított engem most'
mindezeknek az elmondására. El kell árulnom itt legelőször azt,
'hogy' Isten kegyelméből a mult év nyarán feleségemmel együtt -
később akkor még szigorló orvos fiam is utánunk jött - két drága
hónapot tölthettünk Suomiban, az ezer tó (valójában legalább
60.000 túl) szép s áldott országában. Nem szólok itt arról, hogy
hány és milyen iskolát látogattunk meg, mert ez nagyon messze
vezetne, csak azt az egyet említem meg, hogy az egyik iskolában
egy leány-osztályt Ieptünk meg az iskola igazgatójának a szíves
vezetése mellett és pedig épen akkor, amidőn kézirnunkaórájuk.
volt. Épen varrogattak s bizony nagyon meglepett bennünket,
hogya kis lánykák mi mindent varrogattak ott az iskolában. A
meglepetés azonban csak ezután jött. Tanítónőjük, mielőtt elbú-
czúztunk volna tőlük, megmondta növendékeinek, hogy kik IS va-
gyunk, honnan jöttünk, egy pár meleg mondattal jellemezte hazán-
kat, országunkat, melyben benne volt, hogy mennyi földet rabolt,
el tőlünk, Trianonban az ellenség, - majd befejezésül felhívta
növendékeit, hogy énekeljék el a mi t.iszteletűnkr-e a magyar him-
muszt. Erre a leány-sereg helyéről felállva elénekelte a mi himnu-
tszvnkat ... Elgondolhatják e sorok kedves olvasói, hogy mit érez-
tünk mi ekkor 1 Csak azt említem\ meg, hogy lassan, csendesen
elkezdtek peregni a könnyeink, --; ott, abban a finn elemi iskolá-
ban. bizony boldog öröm könnyeket hullattunk ...

Amikor azonban megköszönve a szíves fogadtatást és ezt a
kedves meglepetést. eltávoztunk az iskolából, egymásra néztünk
a' feleségemmel és csaknem egyszerre kérdeztük egymástól: vajon
hány magyar iskolában tudnák elénekeini a finn himnuszt? ..

Válasz helyett már akkor elhatároztam magamban, hogy erről
, meg fogok emlékezni az Ev. Népiskolában. Ezért írtam hát ezeket
a sorokat. De meg ezért is, mert lépten nyomon tapasztalnunk
lehetett azt, hogy a finnek mennyire szeretnek bennünket, aránylag
mily sokat tudnak rólunk s míly tárgyilagósak reánk vonatkozó
ismereteik. '

Már most az a kérdés, hogy mit lehetne tennünk minekünk an-
nak a szerény viszonzásául, amit ők tesznek a finn-magyar test-
vériség ápolása s a mi hazánk megismertetése körül. Azt gondo-
lom, hogy minden evangélikus elemi iskola megtehetné azt, hogy
növendékeivel közölné a finnekre vonatkozó legelemibb földrajzi,
történeti, irodalmi és zenei ismereteket. Hadd éreznek a gyerme-
kek, hogy a magyar nemzetre vonatkozó ismeretek után a finn
testvérnépre vonatkozó dolgokat illik nekünk elsősorban ismernünk.

Legelemibb ismereteket említettem. Tehát arra gondolok, hogy
:bieinutatnánk Finnország térképet, talán ott függhetne állandóan is
a tanterem falán. Megmondanánk, ho.gymíly nagy Finnország, hány
millió ember lakja s hogy ezek -, egy pár % -tól eltekintve -
mind evangélikusok s nincs közöttük, aki ne tudna írni solvasni,
Történetükből elég lenne kiemelni, hogy svéd és orosz uralom



alatt éltek, nagyon sokat szenvedtek ők is épúgy, mint mi s megrs
megmaradtak finneknek s 'kifejlesztették népi kultúrájukat s a
világháború után visszanyerték teljes szabadságukat. Irodalmukból
meg kellene' említeni természetesen a »Kaleoalát« s egy-két kiváló
írójukat s el lehetne olvasni bemutatóul valamit finn szerzőktől.
Itt lehetne szóba hoznia finnek nagy jelentőségű »ébredését«, ezt
a megújító hatalmas vallásos megmozdulást, mely az egyszerű
»Parasztpróféta«: Ruotsalainen Pál nevéhez fűződik. A zenei is-
meretek szempontjából meg kellene tanítani a finn himnuszt és
néhány gyönyörű szép finn egyháziéneket, természetesen aszöveget
a dallamával együtt, utalva arra, hogy a finn ek mind sokat éne-
lk'elnek. Meg vagyok győződve afelől, hogy ez elég könnyen meg-
valósítható s kérem az igen tisztelt Tanító Urakat, hogy segítsenek
ezt megvalósítani.

Befejezésül pedig csak annyit, hogy tegyük lehetővé azt is,
hogy olykor-olykor menjen el értékes tanító karunknak egy-egy
tagja az ezer tó országába. Bizony mondom, hogy nagy áldására
lenne ez a magyar ev. iskola ügyének s általa az ev. egyháznak
sa magyar nemzetnek. Ezért hát: Ápoljuk a [inn-magyar testvéri-
séget iskolánkban! Dr. Deák János egyetemi tanár.

Egy evangéliumi nevelési rendszer.
Irte : dr. Garai József soproni evangélikus tanítóképző-int. tanár.

(Folvtatás.)
Ez volt az egyik oka, hogy Schleiermacher arra a nézetre ju-

tott, hogy a vallásoktatást mellőzze az iskolából. A másik ok pe-
dig: féltette azt a mechanizálódástól. Schneller nem fogadhatta el
Schleiermacher ezen túlzását, de igen is elfogata elméletének azt
a részét, amellyel az érzelmet tette a vallásos élet középpontjává.
Schleiermacher volt .az első, aki a nevelésben az egyéni és tár-
sadalmi szempontokat szerencsésen össze tudta egyeztetni. Az
előtte élő gondolkodók vagy csak az. egyik, vagy csak a másik
szempontból nézték a nevelést. Vagy egyéni vagy társadalmi eljá-
rásnak vették. »Schleiermacher ezeket az egyoldalúságokat elke-
rülte. Elméletén végigvonul az egyéni és társadalmi nevelés. együt-
tességének ,kölcsönhatásának, egymásrautaltságának célgondo-
lata.«25 ts ez az, ami szerenesés módon Schnellernél is megtalál-
ható. Mindkét elmélkedő vezető elve etikai; ebben ismét meg-
egyeznek. Schnellernél azonban sokkal határozottabban fellelhető
alapként szerepel ez, mint Schleiermachernál. Ezzel kapcsolat-
ban rá kell mutatnomarra, hogy míg nála a nevelés több ága, célja
található meg: ! életközösségekre való előkészítés (Staat, Kirche,
GeseIligkeit, Wissenschaft), addig SchneIler egységes célt ad. Míg
ott mindíg csak az egyéniségről esik szó, addig itt a jellemről,
személyiségről is, sőt a középponti gondolata neveléselméletének :
a személviség. A vallásoktatás kérdésében sem értenek egyet.
Schleiermacher felfogássát I ezen a téren ismerjük. Fináczy írja
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erre: 26 »Ha ' a .gyerInek vallásos érzületének fl.polása és fejlesztése
oly fontos; mint ahogyan bölcselőnk joggal erősíti, ha a vallás a
gyermeki lélek elmélyülésének, a végtelenhez való felemelkedésé-
nek, a kedély kiművelésének valóban oly nélkülözhetetlen ténye-
zője, mint ahogyan ez a pedagógia meggyőzően hirdeti és minden
bensőséges vallásos hívő elismeri, akkor ezt az oktatást .• melynek
éppen az a célja) hogy a gyermeket vallásossá tegye, a véletlenr-e
bízni nem lehet.« Schneller ezt nagyon jól látta és Schleiermacher
elméletének ezt a részét' el nem fogadhatta. Schleiermachertől
nyerte tehát neveléselméletében : 1. a vallási alapot, 2. a szeretet
elvét, 3. az individuális és szociális nevelés szerenesés összeegyez-
tetését és végül 4. hogy a nevelés, tanítás ne legyen mechanizmus,
hanem élet, Dér Miklós'" ezeken kívül a személyiség elvét is ide-
veszi. Szilárd meggyőződésünk azonban az - mint azt már emlí-
tettük - hogy Schleirmachernek bármily sokat is köszönhetI Schnel-
ler, azt mégsem állíthatjuk, hogy tőle vette volna a személyiség
elvét. Oly' rendszerből nem lehet ezt venni, ahol - mint Fináczy is
megállapítja - nincs is és ahol az elő sem fordul.

.Németországi tartózkodása alatt volt alkalma a herbartiánus
Ziller és Barth gyakorló iskolájával megismerkednie. Itt igen 'lueg-
lepte az elért csekély eredmény és túlzott formalizmus, a mecha-
nikus eljárás.

. Hazatérve Németországból evangélikus <::gyházunkakkori egye-
temes felügyelője, báró Pronay Gábor hívta meg nevelőnek. Két
évig nevelő ködött és ezidő alatt is minden' bizonnyal a ne-
velői ismereteit értékes gyakorlattal gyarapíthatta. Azok számára,
.akik neveléselméletévei foglalkoznak, mindíg igen hasznosnak bi-
zonyult a nevelősködés. Hiszen igazán csak itt lehet látni, hogy
talán ideális elméleteikből mennyi valósíthatJó meg a valóságban.
És így az elmélet kialakulására jótékony hatást gyakorol a neve-
lősködés. Maga írja, hogy akkor győződött meg arról, hogy »a ne-
velői sikeres ténykedés kulcsa a szeretettel van adva, mely leszáll.
hogy felemeljen; mely szeret, hogy teljes bizalmat nyerj en ; mely az
oktatás anyagát is a közös érdeklődés, a közös személyi odaadás
tárgyává teszi, hogy ezen kölcsönhatás alapján önálló tanulási
kedvet. a tárgy iránti személyes érdeklődést keltsen.e" .

1874-ben az eperjesi, 1877-ben a pozsonyi ev. theológiai inté-
zet tanára, lett. Fáradhatatlan buzgalommal dolgozott, különösen
sokat foglalkozott a theológiai intézet fejlesztésével, tudományos
ezerninár-iumok fejlesztésével, majd pedig középiskolai tanár-
képző-intézettel akarta kiegészíteni a theológiát, végül ez időből
származik az a gondolata is, hogy célszerűnek tartaná, hogy az
egyetemen egy nem felekezeti vallástudományi fakultás állíttassék
fel, amely a szeretet és kölcsönös megértés alapján közelebb hozná
egymáshoz. a vallásfelekezeteket. E gondolat gyökere nyilván
Schleiermacherig nyúlik; aki azon a nézeten volt, hogy vallás nem
csak egy, hanem több is lehetséges és hogy »Az igazi keresztény
ember nem akárhatja megakadályozni azt, hogy az Universum szem-
léletének új Iormái, azaz: új vallások fel ne Iépjenekc.v? Schneller
bár lelkiismeretességére jellemző, a legapróbb részleteket is tekin-



tetbe vevő tervezetet dolgozott ki, mégsem valósultak meg tervei.
Ez időben irodalmi munkásságának jórésze a theologiai akadémiák
fejlesztését tárgyalta.

Életének új fordulópont ja az 1895.-i esztendő. A kolozsvári
egyetem akkor hívta meg pedagógiai tanszékére, melyet 1923-ig,
Inyugalombavonulásáig töltött be. Székfoglalójában többek között
a következőket mondotta: »Személyem iránt nyilvánuló bizalom,
oly váltó, melyet csak a személyiség teljes odaadásával folytatott
életmunka képes beváltani.eü? Ezen beszédében már a személyiség
fogalmának körvonalai kibontakoznak. Érdemes ezt megemlíteni
már csak azért is, hogy Linde Ernő munkája: »Personlichheit-
spiidagogik« 1897-benn jelent meg. Schneller elmélete tehát Lindéét
időben is megelőzte, nem is beszélve egyelőre arról, hogy
elméleteik meg nem egyeznek. A későbbiek során világosan látni
fogjuk azt, hogy a személviség nevelésének német és magyar el-
méletét mily éles különbségek választják el egymástól és hogy
ugyanazon szó nem ~gyanazon fogalmat jelenti mindkettőnél. Erre
még a későbbiek során visszatérünk. Hogy a személyiség peda-
gógiája Herbari tanának visszahatásaként keletkezett, mi sem bi-
zonyítja jobban, mint az a körülmény, hogy Schneller tulajdonkép-
peni 'pedagógiai .munkásságát az Athenaeumban 1899-ben meg-
jelent »Alhalmi megiegvzéseh Herbart lélektanának alaptételeire«
c. cikkével kezdi meg. Ebben himutatia Herbart lélektanának té-
vedéseit. Beláttatja .az olvasóval, hogy Herbartnak a reálékról al-
kotott tana míly nehézkes és hogy mennyire nem lehet igaza abban,
hogya lélek legelemibb megnyilvánulása a képzet. A képzetek·
tanával meg nem magyarázható elemibb lelki megnyilatkozásaink
~annak, belőle nem hozható le a kellemes érzés és a kellemetlen
érzés, valamint az aharat sem. Mivel pedig Herbart tana éppen
ilyen lélektanra épült, ebből világosan következik az, hogy ha az
alap nem helyes, akkor az sem, amit arra építettek. Ezt követte
ugyancsak az Athenaeumban megjelent »Unio-: rsitp Extension« c.
értekezése. Ebben többek között a következőket írja: »A nép-
iskola földszint jére tehát emelet helyezendő, amelyben való idő-
zés az egyszerü embert is ~ létező viszonyok rr-agasabb helyről
való nyugodt ,megítélésére, s jogai önálló és szabad gyakorlására
képesít; úgyhogy mindenki ... ama tiszta és mégis meleg légkörbe
emelkedhessék, amelyben ki-ki egy szerves egészen belül: a csa-
lád, a nemzetiség, a nemzet, az állam körén belül lássa azt a sajá-
tos helyet és feladatot, amelyet neki és másnak is sajátosan t.űz
ki a közszellemet az egyéniség elve alapján érvényesítő szerves
egész.«31Nem kell csodálkoznunk azon sem, hogy Schneller, ki.
nek feladata .is volt a tanárképzés és aki a személyiség nevelésének
elméletét felállította, a tanárképzés kérdésével igen sokat foglal-
kozott, igen hamar rájött arra, hogy a nevelés mily sokat függ a
nevelőktől. Személyiséggé kell nevelni a növendéket, de ezt csak
az végezheti el, aki maga is személyiség. Ezért írta »A tanárhép-
zésrőZ«, majd »A magf'ar nemzeti egyetern keletkezéséről« szóló
értekezéseit. 1900-ban .ielenik meg a Pedagógiai dolgozatok 1.
kötete ,amely a következő értekezéseket tartalmazza: Előszó. Be-
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vezetés. Búcsúbeszéd. Széhioelalá. A magparhoni ágostai hitval-
lású evang, heresztvén eevh.áz theológiai ohtatásűgye. Az egyetemi
tanulmánpozás feladata. ),1 l nioersitv Extension:« A magyar nem-
zeti egpetem keletkezéséről. Az egyetemi tanulmányozás "iárgpi
feltételeiről.

A Schnellerrel foglalkozó írók, így Dér Miklós és Tettamanti
Béla egyaránt megegyeznek abban, hogy e mű legfontosabb része
a »Beoezetés«, Itt Irja, hogy fontosnak tar-tja felfogásának tisz-
tázását, különösen Herbarttal szemben. »Midőn munkásságom
ezel1 irányzatát, egyéniségemrnel adott korlátokra (pszichol) , ille-
tőleg felismert sajátos hivatásérzetemre (ethikai) vagy ha úgy
tetszik. Isten kegyelméből nyert charismámra .<vallási szempont)
viszern vissza, - tudom azt is, hogy ezen irányzattal teljes jog-
gal helyezkedem a renaissance által ismét érvényre emelt, a szer-
ves egészen belűl egységesen, de éppen azért nem egyformán érvé-
nyesülő egyéniség elvére, mely az egészet szerveiben kölcsönösen
építő heresztyén szeretet elvévei azonos, azon elvvel, amelynek ha-
tásos életére serejére vissza vihetők kulturális haladásunk összes
értékei.«32 Ugyanitt megadja a nevelés célját is a személyiségben.
Ugyanitt rámutat arra, hogy: »Még a didaktikai anyag is fejlődő
egyéniség, a személyiség elvének erejében dolgozandó fel, úgy,
hogy pedagogikám .számára ezen 20 év óta hirdetett irányánál
fogva én . is a személyiség pedagogikájának nevét vehetem
igénybe.c-" Ezen elnevezés megokolására később, elméletének rész-
letes tárgyalásánál.még visszatérünk. Egyéb fontosabb értekezései:
»A nemzeti neoelésrol« (Athenaeum 1902), »Jézus Krisztus a ne-
velés eloe«, melyet már említettünk. Hasonlóképpen a már tárgyalt
és Fináczy által sokat vitatott »Kant neveléselméletéről« c: érte-
kezése. 1904-ben jelent meg a Pedagógiai dolgozatok II. kötete.
Ez a 618 oldalra terjedő vaskos kötet Schneller németországi ta-
nulmányairól készült beszámoló. Itt különös részlétességgel vizs-
gálta az ausztriai és németországi tanárképzést ; belőle a hazaira
is értékes tanulságok vonhatók le. Dolgozatai közül csak azokat
említjük meg, amelyek általános neveléselméleti szempontból tart-
hatnak érdeklődésre számot. Ilyenek »Pestalozzi eszményei«, »Meg-
emléhezés Bever Jánosrol« és talán a legfontosabb »Egpéniség -
Személyiség« (Magyar Pedagógia 1906), melyre még részleteseb-
ben visszatérünk. Fontosak még: »Egpéniség és személviség az
Il itastamentombun« (Theologiai szaklap 1907), »Apáczai . Cseri
János emléhűnnepélyén. mondott ünneplő beszéd« (Kolozsvári ref.
koll. 1096/7. évi értesítője), »A londoni moralpaedagógiai congresz-
ezusrále, »Aszabad tanitásrol«, »Az érettségi ellen« c. cikkei.
A Pedagógiai .dolgozatoh Ill. kötete kizárólag a főiskolai oktatásról
szól. Figyelemreméltók a következő értekezések: »A személviség
elve a neoelésben« (Athenaeum 1911), »T'ársadalmi nevelés« (Buda-
pesti Szemle .1912). Külön említésreméltó tanulmánya: »Adalék
Eötvös személpiségéneli megértéséhez«(Magyar Pedagógia 1913,
527 -545. o.). Ebben Schneller egyénisége is vissza tükröződik. Ö
ugyanis nemzetünk, legnagyobb nemzetpedagógusának Eötvöst
tartja. És ez nem is csoda. Életük között is igen jó párhuzamot
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lehet vonni. »Első pillanatra is szembetűnő azonos vonások anémet
-érzelrnű aulikus családból származó, magyarrá növő Eötvös és a
német származású családból magyar-ra váló Schneller között a
mély, érzelmi alapokon nyugvó vallásosság, elveikért Iolyó harca-
ikban a nyugalom, higgadtság és igazságosság, szélesebb eur-ópai
.színvonalú látókör, s végül egyenlő kulturpolitikai irányvonal.e=
Ilyen és ehhez hasonló megegyezések alapján állapítja meg azután
Dér Miklósv>, hogy a »magyar pedagógia kiváló szellemei között
-Schneller Eötvöshöz áll legközelebb.« Ha a sZemélyiség nevelésének
másik magyar elmélkedőjével, Imre Sándorral e. szempontból
összehasonlít juk Schnellert, a különbséget azonnal észrevehetjük.
Schneller magyar nemzetnevelő ideálja - rnint láttuk - Eötvös,
Imréé pedig Széchenyi. További nevezetesebb cikkei: »Gyúsz-
beszéd Bőhm Károly [elett«, »Die moralische Erziehung als ange-
wandte Energetih«, »Herbart pedagogikájának alapjai és a sze-
mélyiség eloe«, »Apáczai Cseri Jánosról, mint a mag par nemzet
'pedagógusáról«, »Neveléstudományi munkák heletkezése«, A ka-
tonai neoelésröl«, »Coménius és Apáczai«, »A szülők hibái az er-
kölcsi 'nevelés 'körüZ«, »Kant, mint pedagógus«, »Pestalozaie.
Utolsó cikke 1927-oen jelent meg. Mint látjuk, igen gazdag és a
nevelés tudomány tág területére kiterjedő,' alapos munkásságot fej-
tett ki, igaz értékekkel gazdagította a magyar neveléstudományi
irodalmat. »Amikor a románok megszállták Kolozsvárt, ő volt az
egyetem rektora. A közhivatalokat átvevő vegyesbizottság köve-
telte az egyetem azonnali átadását. Schnellernek sikerült az átadást
apró ügyeskedésekkel elodáznia, s jórészt az ő érdeme) hogy ezen
idő alatt az egyetern tudományos felszerelését és könyvtárát nagy-
részt átmentette Szegedre. Az átadás alkalmával hangzott el az
a szinte szállóigévé vált mondása: »Az egyetemet átadhatom, a
tudományt nem':«36 Schneller Szegeden még két évig adott elő,
nyugalombavonulása után pedig Pesten élt. 1937-ben az Országos
Evangélikus Tanáregyesület közgyűlés keretében ünnepelte Schnel-
ler születésének 90 éves évfor-dulóját, amely alkalommal ő is
jelen volt és Németh Sámuel, a soproni evangélikus liceum igaz-
gatója, mint Schneller tanítványa, igen találó módon mutatotf rá
rendszerének lényeges pontjait-a, valamint arra, hagy ma mit hasz-
nosíthatunk e rendszerbűl.ö? (Vége következik.)

Wimmer Gottlieb, Ágostori
a felsőlövői evangélikus tanintézetek alapítója.

Irta: Téllyai István. (Folytatás)

Sopronban \Vimmer az 1812/13. és 1813/14. tanévet töltötte,
mint »studiosus theologiae«. Aliceum 1812/13. évi anyakönyvében a
következő feljegyzés olvasható: »\Vimmer Theophilus Vindobo-
nensis corrector scholae evangelicorum H. et A. Conf. Add creatus
est.« Bécsben azonban nem tudnak semmit arról, hogy Wimmer
ott 'tanítóskodott volna. Amint Kühne, lövői igazgató és "'immer
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veje feljegyzi Wimmer Sopronban 1814-ben*) papjelölti vizsgá-
latot tett.

Soproni évei alatt volt tanulótársa: Petz Lipót, .a későbbi ki-
váló soproni teológiai professzor. Petz Lipót 1794~ben születetn,
fiatalon halt meg 1840-ben. Fordított Sophoklestől, Aeschylostól.
Shakespaere német fordítása a leipzigi Reklambibliothekban ma
is kapható. Tanítványa volt a Kőszegen működő s 1905-ben meg-
halt**), áldott emlékű, nagy műveltségű jeles pedagógus: Beyer .Iá-
IIlOS, aki Petz Lipót halála alkalmával schilleri szellemben egy
gyönyörű nyolc strófás gyászkölteményt írt; legalább is a bir-
tokomban levő korabeli költeményt, értesülésem szerint, ő írta, Ime.
egy vers belőle: .

..Senke deine Feckel, Frauerstunde l
Reisse aut der Seele Feuerwunde l
Dich Natur. urndüst're Schauernacht!
Wehmut steig' aut euch, ihr Fluren nieder.
Und der Jubel lebenstroher Lieder
Störe nicht die hehre Totenpracht l
Wenn der Edle aus des Daseins Reichen,
'''''/0 die hellsten Stern.e matt erbleichen,
In das ÍÍnstre Land der Schatten tritt,
Fei're ihn die ganze Schöplung mit."

Petz Lipót unokája volt a budapesti egyetem kiváló német nyel-o
vész professzora, Petz Gedeon, egyik na pedig Petz Gyula
szarvasi tanár, majd mezőberényi lelkész.

Wimmerrel egyidőben tanult még Sopronban Bieberauer Mí-
hály, későbbi gráci lelkész, aztán Haubner Máté, ki az 1848/49~
időben négy évet ült Kufstein várában. Mint dr. Magyarnál ol-
vassuk, Haubner eminens volt, míg Wimmer csak jeles.

Tanulmányainak végeztével Wimmer a gyönki ref. algimná-
ziumban nyert alkalmazást. »Pünkösd havának 4-én és 5-én vizs-
gálatok tartattak és miután Vétsei László állásáról lemondott"
helyette Sopronból 'alkalmaztatott \Vimmer Teofil, Ágoston.«
»1813-17-ig a tanítást Fördös David a pápai kollegiumból és Wim-
mer Ágoston, a soproni liceum növendéke vezették«*)

Két évig volt Wimmer nevelő a felvidéken Szontagh István
- házánál, majd gyalog járta be a Felvidéket, Ausztriát, Salzhurgot ..

a felső Pfalzot, Würzburgot és 1816. október 8-án érkezett Jenába,
ahol az egyetemen a következő kiválóságokat hallgatta (Kurz nyo-
mán): Heinrich Karl Eichstadtet, a filozófia tanárát, a »Jenaische
Literaturzeitung« alapítóját**), Heinrich Ludent, a kiváló történészt,
Gabler teológust, Schottot, Starkot, Münchowot, Bachmannt és
Köthet. Miután stipendiumot nem kapott, nyolc hónap mulva 1.817.
április havában visszatért Sopronba. Itt kapott segédlelkészi meg-
hívást a vasmegyei Felsőlövőre, ahol a beteg Raics Pált
helyettesítette, miután már előbb Kis János szuperintendens lel-
késszé avatta.

*) Kurz. 19. old.
**) Róla emlékezett meg Schneller az 1905. évf. ..Teológiai Szaklepban" és.

Paed. dolgozetaiban.
*) Ebenspanger: ..Die 50 jiihrige Geschichte der ev. Schulanstalten zu Ober-

schützen. " 5. old.
**) Adolf Stier : ..Jena" (Die deutschen Hochschulen c. vállalatban) Berlin, 1908..



Első beköszöntő beszédét e szavakkal kezdte: »Szíves üdvöz-
letet hozok nektek a Jézus Krisztustól.«Még l8l8-ban, Haics Pál
elhalálozása után, a felsőlövői .gyülekezet rendes lelkésszé vá-
lasztotta.

Nagy feladattelőtt állott most \Vimmer. Rendbe kellett hoznia
egy teljesen elhanyagolt gyülekezetet. Nagy szelleme azonban nem
elégedett meg' ezzel, hanem a reformok. alkotások terén fejtette ki
hatalmas munkaképességét.r Valóban egy Luther Márton és Franke
Hermann szellemével hasonlítható össze.

Saját szavai szerint'?") a község borzalmasan elhanyagolt álla-
potban volt. 300-340 tanuló szorult 1 tanterembe senagy tömeget
-egy tanító tanította. E tanító valamikor favágó volt Stájerország-
ban. Alsólövőn .és Villámoson, ahol egy volt öreg birka pásztor
tanított, nem volt különb a helyzet. Az emberek házaló kereske-
déssei foglalkoztak s mint ilyenek egész Salzburgig, Karinthiáig ju-
tottak. A földmívesmunkától ezáltal egészen elszoktak, de meg-
szokták az ivást és a kártyázást. Nyomor, szegénység, vallástalan-
ság volt ennek következménye; akorcsmák felvirágoztak, az er-
kölcs azonban süllyedt.

Ilyen helyzetben találta \Vimmer Felsőlövőt. »Megesett a szí-
vern e népen« mondja, »amely népet szerettem s Isten előtt bizo-
nyíthatom, hogy az első naptól fogva, hogy e gyülekezetbe léptem
erőszakos eltávolíttatásornig, nem volt nap, amelyen nem e nép
java hatotta volna át szívemet s ezen ne dolgoztam volnaq, »Aki
Felsőlövő és vidékét ismerte, midőn kénytelen voltam azt elhagyni
és megismerte azon embereket, kiket nekem kellett volna felnevel-
nem, alig fogja elhinni, mi volt itt azelőtt. A szépen beültetett
virányok, a jó útak, a gyönyörű gyömölcstelepék, a jó lakások és
~ minden jóért fogékony nép a legelhanyagoltabb erkölcsi, vallási
.és műveltségi állapotot mutatta.«

Mi mindent tett \Vimmer?
Első teendője volt az iskola javítása. Ottléte második évé-

ben azt már ketté osztotta s egy másik tanító alkaLmaztatott.
Maga Wimmer is gyakran bejárt az iskolába. Szigoruan ellen-
őrzött mindent és követelte a kötelesség teljesítését. Dea közélet
.minden terén szigorú fegyelmet, erkölcsi tisztaságot követelt és
érvényesítette vasakaratát. em csoda, hogy ezért összütközésbe
is került sok hívével, akik ellenségei lettek, aminek az lett a kő-
vetkezménye, hogy l833-ban a pozsonymegyei Modorba távozott
lelkésznek.

Nagyon szépen jellemzi őt ,dr. Magyar Győző: »Mint az Úr
szerint való jó pásztor, kész életet adni juhaiért s nem volt munka,
szolgálat, mit érettük sajnált volna: éjjel-nappal minden ügyük-
ben, bajukban rendelkezésükre állott ... nem volt hatalom a földön,
.amely őt meggyőződésétől el tudta volna tántorítani.«*)

Összeütközésbe került az egyház gondnokával és a környék
papjaival is, akik leginkább a racionálizmusnak hódoltak amely-
nek Wimmer nem volt barátja. Kis János szuperintendens is ebben

***) Kurz i. m. és dr. Magyar i. m.
*) L mű 19. old.
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az időben a racionálizmus híve volt és ellenfele lett Wímmer-nek, ki-
nek sok tekintetben se jobbra, se balra nem tekintő eljárása
sokakban ellenszenvet váltott ki.

Midőn \Vimmer Modorba távozott, már családos ember volt;
1819. őszén vtartotta esküvőjet a művelt, németországi szárma-
zású Schmidt Magdolnával, kivel Bécsben Lauterbach _kereskedő
házában ismerkedett meg. Első gyenmeke 1820. aug. havában szü-
letett: Kornélia, Leopoldina. Később született Adel, Mária, Terézia

, és Viktor Emanuel. Mindketten meghaltak.*) További későbbi két.
gyermeke közül Adél, Katalin Zetter bécsi kereskedőnek, Auguszta
pedig Kűhne, a lövői tanintézetek első igazgatójának lett felesége.

(Vége következik.)

" .",
MUHeLYtJNKBOL

Rovatvezető : Kuszák István soproni gyakorlóiskolai tanító.

Gyakorlati kérdések a valléstanítást tantervvel
kapcsolatban. .

Lapunk »Mühelyünkből« rovata elsősorbim a vallástani tanterv
megvalósításának kérdésével foglalkozik. Mindent elkövetünk, hogy
'annak célkitűzései az utasítás elvei szerint megvalósuljanak. Ezért
kérte a rovat vezetője az illetékesek észrevételeinek közlését. Az
a töreKvésünk, hogy segítségére legyünk minden vallásoktatónak,
különösen fiatalabb tanítótestvéreinknek abban, hogy az elméleti
elgondolások a gyakorlatban megvalósuljanak s ez minél könnyeb-
ben s .minél mélyrehatóbban történhessék és áldást terernjen.

Minden olyan hozzászólás áldásos és célravezető, amely előse-
gíti a vallásos nevelőoktatás munkáját s a tanterv és utasítás
megértésével igyekszik mindinkább megközelíteni a kitüzött célt:
öntudatos; egyházáért minden áldozatra kész, hüséges nemzedék
nevelését.

Bármilyen részletes is egy-egy tantervi utasítás, bármennyire
tökéletesnek is látszik, nem tud minden fontos kérdésre teljesen
rávilágítani s mindíg Iennmarad .az a kötelessége az ügy munká-
sainak, hogy időről-időre Ietárgyalják a legközelebbi feladatokat.
Szükség van a gyakorlat szempontjából nélkülözhetetlen kiegészí-
tésekre, hozzáértők tanácsaira.
" Ugy látszik, az előttünk álló feladatok felkeltették az érdek-
lődést és keresik az illetékesek az utat, amelyen járva szolgál-
hatják vallásoktatásunk ügyét, keresvén a vallástani tanterv végre-
hajtásának, az utasítás eszméinek életre keltését.

Elvi kérdésekben van bizonyos eltérés a régi elvektől a tantervi
munkálatban, Nem kívánok itt messzemenő részletezés be bocsát-
kozni. Csak két példát hozok föl. Megállapítja a munkálat a val-
Iástanítás feladatait annak célkitűzésével együtt, anélkül, hogy az
idevezető . utat szokásos pedagógiai rendszerezés szerint szaka-
szokra osztva is megjelölné. Nem alkalmazkodik tehát mindenben

*) Komélia, Leopoldina Mücke a stájerországi Ramsau ev. lelkészének
Mückenek lelt felesége s gyermekágyban halt meg.



a régebben megszokott pedagógiai kívánalmakhoz. Utja és esz-
ménye ugyanis a részletcélok .elhalványítása árán is az, ami eb-
ben az egy szóban foglalható össze: istenfiúság. Vagy a bibliai
történetek kiválasztásánál és tanítási módjánál az a felfogás volt
a döntő, hogy a bibliai történeteket nem valláserkölcsi igazságok
eszközeként tanítjuk, hanem abból a célból, hogy a gyermek is-
merje meg általa Isten kinyilatkoztatását.

A következőkben gyakorlati kérdésekkel kívánok foglalkozni.
Hozzárn érkezett érdeklődés, személyes eszmecsere alapjárr ve-
·t~dtek föl azok a szempontok, amelyeknek megvilágítása elsősor-
Bán kívánatos, hogy a vallásoktatás munkája zavartalanul halad-
hasson szent feladata irányában.

A tanterv az anyagot osztályok szerint közli. Ez a mód töb-
bek előtt azt a 'téves elgondolást idézte elő, hogy az osztatlan vagy
részben osztott iskoláknak is el kell mindegyik osztály felsorolt
anyagát végezni. Annyira nyílvánvaló, hogy ez nem áll, hogy
szinte nem is kíván bővebb magyarázatot. Mégis: a világosság
kedvéért a következőkben tájékoztatom az érdekelteket az anyag
beosztásáról.

Mint a közismereti tárgyaknál, itt is: osztatlan iskolában osz-
tálycsoportokra tagozódik az iskola. Az I-Il., a III-IV., és az
V-VI. a hatosztályú mindennapi iskola osztálycsoportjai, a VII.
VIII. pedig a nyolcosztályú iskolacsoportja. A) évben a páratlan
osztály anyaga, B) évben a páros osztály anyaga dolgozandó Iöl.
Pl. A) ében az 1. osztály anyagát tanulja az I-II. osztály, B)
évben a II. osztály anyagát és így tovább. Ahol az I-III. osztály
együtt van, ott a III. osztály a maga külön Ill. osztál. os anyagát
tanulja a IV. osztály a többi csoportokban szintén a maga IV.
osztályos anyagát. Esetleges más csoportosításoknál is mindíg
osztálycsoportok váltakozva tanulnak A) és B) évi anyagot, külön
osztályok pedig mindíg a saját osztályuk részére előírt anyagot dol-
gozzák föl.

Az: órák elosztásánál is merült föl bizonyos kétség. A heti 4
óra az óratervben úgy oszlik el, hogy az 1-11. osztály kap j1!~,
a III-VI. osztály pedig 21/2 órát. Az I-Il. osztálynak jut egy
hétre két félóra abibliatörténetre 1/" óra a kátéra. Mivel itt a
kátéanyag csak kevés, a káté félórája itt felhasználható imádsá-
gok, bibliaversek, énekszövegek tanítására is. A Ill-IV. osztály
21/2 órája így osztandó föl: a Ill-lY. osztály 1/2 óra bibliatör-
ténetet, félóra kátét, az y - VI. osztály félóra kátét,
1/2 óra egyháztörténetet és 1/~ óra bibliaismertetést kap. (Itt a
bibliaismertetés anyaga ikeveeebb, annak fennmaradó óráit akár
a káté, akár az egyháztörténet óráinak gyarapítására lehet for-
dítani.) Ez a rendes óraterv szerinti órabeosztás az osztatlan isko-
lában. A részben osztott iskolában és a teljesen osztottban azután
az egyes osztálycsoportokra, illetőleg osztályokra több óra jut.
Annak felhasználása az általános óra terv alapján nem okoz ne-
hézséget.

El tudok képzelni osztatlan vagy részben osztott iskolában
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olyan óra beosztást is, hogya III - IV. és V-VI. osztályok kátéját
:összevonva tanítja valaki, amikor két fél órán át kerül minden
héten sorra ez a tárgy. Ha így nagyobb eredményt tud valaki
felérni, megvan az a' szabadsága, hogy így használja föl óráit a
nemes munkaféladatok elvégzésére.

Amint ismeretes, a vallástani tárgyakra fordítandó 4 óra az
állami tanterv óraszamánál 2-vel több: Hogy mégis a túlterheléstől
mentesüljön az iskola, 25 perces fél órák alkalmazásával úgy kell
az órarendet megszerkeszteni, hogy a heti mindennapi iskolai fog-
lalkozás tartama mégis csak 30 óra legyen. Erre vonatkozólag meg-
találjuk az útbaigazítást az Utasításban és az óraterveken.

Ugyanígy A) és B) évi elosztásban tanítandók az egyházi éne-
kek is. Részben osztott és osztott iskolákban bőséges idő jut
a vallástani anyag feldolgozására. Itt elképzelhetőnek tartom 'azt,
bár szabályként nem szögezhetem le) hogyavallástani órák kere-
tében gyakorolhatók legyenek az egyházi énekek is. Itt nyílik
alkalom arra, hogy a kedvező osztottság folytán rendelkezésre álló
nagyobb időben az előírtnál több ének is megtaníttassék. Több-
hangú egyházi éneklés, a helyi szükségleteknek megfelelő további
énekek megtanulása mind megtörténhetik az ilyen kedvezően vagy
teljesen osztott iskolákban.

Igy nem érheti az énekanyagut aza vád, hogy az kevés. Tel-
jesen osztott iskola talán kevésnek találja, de osztatlan 'iskolá-
ban éppen nem kevés. Mivel evangélikus iskoláinknak jóval több,
mint a fele osztatlan iskola, az énekanyag megállapításánál nem
vehettük figyelembe a kivételes kedvező osztottságú iskolákat,

. hanem a nagy többséget kitevő iskolák viszonyait kellett szem
előtt tartanunk. A VII. és VIlI. osztály részére felvett énekanyag
\kevés ugyan, de éppen azért történt ilyen beosztás, hogy ez osz-
tályok ismételhessék, gyakorolhassák az előző évi énekeket s így
teljesen elsajátítsák azokat. Itt is figyelembe kell azután venni a
helyi viszonyok szerint még megtanulandó énekeket, amelyekre
így bőven jut idő. Majd a vallásos kéthangú s karénekekre is kell
gondolni s így itt is jut az énekoktató számára áldott munkatér!
Gondolnunk kell azután mindenütt a temetési énekekre is!

Magára az énekanyag kiválasztására vonatkozólag megjegyzem
még a következőket:

Az 1925-ben az egyetemes egyház egyházzenei szakértői ré-
széről a népiskola hat osztálya számára összeállított 45 egyházi
éneket az ·1931. évi egyet. közgyűlés 61. illetőleg az 1936. évi
egyetemes közgyűlés 44: sz. határozata értelmében a bizottság
kiegészítette 60-ra. Ezért 15 új : éneket vett föl. Ezt a 15 új éne-
ket igyekezett a gyermek hangfejlettsége, értelmi színvonala lehető
szem előtt tartásával úgy elosztani, hogy .az annak megfeleljen. Ha
itt-ott ez talán nem sekirült teljesen, segítsen a dolgon az ének-
oktató megfelelő transzponálással, bár erre is igyekezett az előadó
mindenben a legmegfelelőbb hangnemet feltüntetni.

E 15új énekkel együtt a hatosztályú népiskola '60 éneke és a
VII. és VIlI. osztály részére köjelölt énekek elsajátításával bir-
tokában lesz a gyermek a .litur-giai énekanyagnak, amennyiben két



ének kivételével minden ének, ami a liturgikus istentiszteleten elő-
fordul, ismeretes' lesz előtte. (E kettő: »Jövel Szerrtlélek :Isten«
és »Öh rniként Iogadjalak« -- szintén helyettesíthető párhuzamos
d.allammal.)

A népiskolát öncélú iskolának tartom az énekanyag kijelölése
szempontjából is. A nagy többség gyakorlati szükségletét tartottuk
szem előtt. Ha egyes váro si iskolákban a negyedik osztályból kö-
zépiskolába lépő növendékek talán nem ismernek annyi egyházi
éneket, amennyi kívánatos lenne a középiskolai hitoktatás szem-
pontjából, akkor sem fogadhatom el azt az elvet, hogy ezért az
alsó négy osztály énekanyagát emeljük. Az evangélikus népiskolá-
ból a középiskolába került tanulóknál e tekintetben nincs baj,
kellő énektudással kerülnek a hitoktató elé. Idegen jellegű isko-
lák növendékeinél már nehezebb a helyzet. Azonban ennek a ne-
hézségnek elhárítása s általában a városi ifjúság egyházi ének-
oktatás ának megoldása már a 'középiskolai hitoktatás keretébe tar-

'tozó feladat.
Ez alkalommal nem kívánok 'tovább foglalkozni e kérdésekkel.

Amint más megvitatásra váró gondolat felvetődik, közös vizsgáló-
dás tárgyává tesszük s .előadjuk a helyes megoldásra vonatkozó vé-
leményünket. Csak azt kérem, hogy az illetékesek hozzák tudomá-
surikra ez eszméket s .adjanak alkalmat az esetleges homályos pon-
tok tisztázására és megvilágítás ára.

Közös érdekünket, egyházunk, népoktatásunk és különösen val-
lásoktatásunk érdekét szolgáljuk, ha vállvetve dolgozunk a jövő
nemzedék vallásos nevelésén s hűséges és öntudatos egyháztagok
nevelésén. ' Somogyi Béla.

Az eredményesebb vallásoktatás feltételei.
Irta : Kerlai János.

A vallásoktatás iskoláinkban még jó ideig a tanítók kezében
marad. Nem is igyekszem ezen állításornat bizonyítani. Egyházunk
helyzete; az eddig bevált rendszer, a tanítók hithüsége és ráter-
mettsége mind emellett szólnak.

Buti Sándor kartárs Iapunk áprilisi számában leszögezi: »Az
evangélikus tanító mindíg szent lelkesedéssel végezte a vallás-
oktatást.« És ez az erőssége a mi iskoláink hitoktatásának. Ez a
szent lelkesedés kell minden munkához, de leginkább a vallás-
oktatáshoz. A cikkíró utal a tanító igyekezetére »és tőle telhető«
tehetségére, mégis szükségesnek tartja a lelkész bekapcselását a
vallásoktatás munkájába. Érvei helytállóak.

A szerkesztő zárójelben hivatkozik a Püspök úr intézkedésére,
mely kívánatossá teszi a lelkész heti egy órai foglalkozását az
iskolában. A lelkészi munka volna hivatva kiegészíteni theológiai
szempontból -','a tanító vallasoktatását. Sok olyan kérdés vetődik
fel, ami a tanító fokozottabb theológiai képzettségét megkívánja.

Nemcsak a kátétanítás alkalmával állunk »Iogós« kérdések
.előtt, hanem a bibliai történetek, példázatok tanítása közben is jól
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esne egy-egy utasítás, vagy tanács. Vegyük csak a királyi mennyeg-
zőről szóló példázatban a »menyegzői ruha« nélküli ember testét ..
Ezt rendszerint úgy ma.gyarázzuk, hogy az a tisztátalan szívü ember'
megszemélyesítője. De válasz nélkül marad a lényeg. Ki hát a tiszta
szívü? Az evang. egyház tanítása szerint senki sem tiszta szívű, ha:
nem hisz igazán Krisztusban, aki a benne hívőknek kegyelmet biz-
tosít az Atyánál, s ezzel megtisztúlnak a büntől. Igy válnak tiszta
ezívűekké. Olyan hitbeli mélységet rejt magában ez az egyszerünek
Iátszó fogalom, hogy azt csak az egyház tanítását igazán ismerő
egyén, elsősorban a lelkész tudhatja pontosan.

Két eszközt látok célravezetőnek a vallásoktatás eredménye-
sebbé tételéhez : 1. Megfelelő vezérkönyvek kiadását. - Itt emIítem
meg, hogy Lehóczky Egyed miskclci. tanítóképzőintézeti vallás-
tanár szerkesztett egy vallástanítási módszertani könyvet, mely
rövidesen kiadásra kerül. .A gépírásos szöveget módomban állt
áttanulmányozni, s így elrnondhatom, hogy ~z a vallásoktatás mód-
ját oly szemléletes, 'világos formában tárj a fel, hogy abból minden
hitoktató megfelelő utasítást. kap majd nehéz munkájának meg-
oldásához.

2. A másik segítőeszköz legyen számunkra a komoly készülés.
Ajánlatos a tanítandó egységnek a lelkésszel való megbeszélése.
Ez persze főleg theológiai vonatkozású legyen, amikor is megismer-
hetjük az egyház tanításának előttünk homályos tételeit.

De! Általában a túlzott theológizálás nem lehet a vallástanítás
feltétele. Ennél fontosabb a tanító élő hite és »szent lelkesedése«,
mely például szolgáljon a gyermekeknek. Ha a tanító egyénisége
a krisztusi szeretet és élő hit megszemélyesítője, akkor belőle annyi
melegség, áldozatos buzgóság, megbocsátó szeretet sugárzik" mely
a vallástanításnak éltető elemévé válik és a naiv gyermeklelkekben
képes lesz kialakítani az élő Krisztus-képet. Vallástanításunknak
nem is lehet más célja.

Nem osztozom Buti kartársnak azzal a felfogásával, hogy a ta-
nító hiányos alapismeretek miatt nem képes a magyar és külföldi
vezérkönyvek megértésére. Mint pedagógus, s tanítási módok fej te-
getését, -s mint evang. tanító, hitünk igazságait megérti.

Befejezésül! Ami a kezdő ember számára nehezen meg-
oldhatónak tűnik, azt magával hozza az idő, a gyakorlat.

Az én bűnöm.
Irta: Szíjj László.

A magyar történelmet tanulgattuk. A szomorú, dicső magyar
multon rnerengtünk. Hatalmas. emberek, gyönyörű lelkek világa
kápráztatta a szemünket. .

Melyiket választanátok példaképül magatoknak? Melyiknek
az élete ragadott meg benneteket? - kérdeztern a gyerekeimet,

Majdnem mindenki Rákóczi Ferencet választotta, Elhatároz-
tuk, hogy iskolánk »Hákóczi« iskola lesz. Úgy élünk, úgy dolgozunk,
mint a nagy Rákóczi. Méltók leszünk Hozzá.



A szemük csillogása elárulta, hogy komolyan vették ezt a foga-
dalmat, meg is tartják.

Az elhatározás munkává érett. Szeretnivaló igyekezettel tör-
ték a rögöt. Egy-egy megtorpanónak elég volt csendesen ennyit.
mondanom: »Mit szól ehhez Hákóczi ?«, vagy »Te labanc '«, jobban
fájt neki minden büntetésnél. ,.

Úgy igyekeztem magamhoz láncolni tanítványaimat, hogy min-
den szeretetlen szavam fájjon nekik, mint az ütés. Hiányozzék nekik
szeretetem, mint a tikkadt, szomjas virágnak az eső. Tőlem függ-
jön, hogy szeret-e, vagy nem iskolába járni. Boldogan jőn-e, vagy
fájó szívvel. Megtűrt kis senki, vagy élő tagja szerető iskolai csa-
ládunknak.

Igy jutottam el oda, hogy iskolámban legnagyobb büntetés,
ha valakihez így szólok: » [ern törődöm veled! Tégy úgy, ahogy
jónak Iátod !« Azután úgy kezelem, mintha ott sem volna. Még a
társai is elhúzódnak tőle.

Soha nem láttam annyi akarást, annyi szorgalmat, annyi igye-
kezetet, mint ilyenkor. Összeszorított fogakkal dolgozik a bűnös,
hogy újra észrevegyem, hogy újra szeressem, hogy újra közénk
tartozónak érezhesse magát.

Soha nem láttam olyan boldogságot, olyan mély hálából. fakadó,
őszinte bűnbánattal felcsukló zokogást, amikor a nagy leszámolás
megtörtént. Egy-egy halk szavam, egy-egy rosszaló pillantásom
elég azután, hogy eszeveszetten térjen vissza az egyenes útra.

Az ilyen alkalmak tanítói hivatásom legszebb gyöngyei. (lgy
érzem ilyenkor, nem éltem hiába ...

*
Nem régen,érthetetlenül megtorparit az egész V.- VI. osztá-

lyom. Szomorúan tapasztaltam, hiába minden dorgálásom, nem
megy semmi.' Ren.d csak van, de szorgalom, tudás ismeretlen.
Tépelődtem. Hiába hivatkoztam Rákóczira, hiába labaneoztam őket,
mégsem javult a helyzet.

Határoztam végre. Most tárgyilagosan szembenézek magammal,
most magamba látok. Tanító vagyok-e, vagy kontár. Hivatásom
helye-e az iskola, vagy csak kenyérkereseti lehetőség. Igy szóltam
hozzájuk:

»Gyerekek! Ti nem vagytok méltók a nagy Rákóczihoz. Meg-
tagadtátok. Aki a kötelességét nem teljesfti, az. nem való közénk.
Szégyenlem, hogy ilyen tanítványaim vannak. Kizár lak benneteket
minden tisztségből, amit eddig viselte tek. Kizárlak benneteket
a szeretetemből. Nem törődöm veletek addig, míg meg nem ér-
demlitek [«

Mély csendben hallgatták szavaimat. A fejek egymásután ha-
joltak le mélyen. Némelyik szinte lélektelenül, sápadtan bámultak
rám. A kockát elvetettem. »Ki tudja,· hol áll meg ..• ·kit hogyan
talál meg ... « Izgatottan, érdeklődve vártam. Mit csinálnak ezek?

::'Jagycsönd borult az V-VI. osztályra. Csönd, melyben nemes
elhatározások, tettek! érlelődnek. Csönd, melyben a lelkiismeret
dörömböl a lélek ajtaján. Csönd, csak a megriadt szívek dobognak
az elvesztett szeretet után. Tanultak és tanultak. A kisebbek gyak-
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Miért írtam ezt le? Nem tudom, csak olyan jó az örömöt más-
nak is elmondani, hogy veled örüljön. Olyanoknak elmondani, akik
megértik. Testvéreknek.

Ezekkel a szerény írásaimmal megerősíteni szeretném azt, hogy
a legszebb cél a gyerekek, az emberbimbók, nevelése. Milyen szép,
kellemes virágos .kertben sétálni. És a legtisztább örömök ta-
nyája mégis csak az iskola!

V,égÜl egy eredeti írást iktatok ide bizonyságul. Nem javítot-
tam rajta semmit. A legszebb lélekgyöngy az.

Az én bűnöm.
Irta: Borbély István' VI.

Nagyon megbántam, hogy nem tanultam.
És nagy szomorúságot szereztem evvel a tanitómnak,

agyon bántott, hogy kitettek mindenből.
Most szívemből fógadom, hogy többé nem szerzek haragot a jó ianítomnak.
Megfogadtam, hogy megkezdem most már a tanulást.
Kérem .a jó tanítómat, hogy bocsása meg bűneimet.
Mikor tudjuk a leckét, akkor a mi jó tanítónk nagyon örül.

Isten áldja meg a jó tanítónkat.

ran hallották tőlem: »Te IS az V-VI. osztályosoktól veszel
példát?«

Ilyenkor szégyenpír futotta el az arcukat és mélyebben hajol-
.tak a könyvükre. Munkám közben sokszor észrevettem, hogy a
tekintetük rajtam van és szinte könyörög. Láttam, hogy szenved-
nek. Sajnáltam őket, de nem engedtem.

. Igy volt ez egy hétig. Keserves volt nekem is.
»Aki azt akarja, hogy minden a. régi legyen, holnap reggel je-

lentkezzék valami szép munkával !« - szóltam zord arccal. Egy
hét óta először elmosolyodtak. .

Izgatottan vártam ezt a »holnapot«. Úgy éreztem magamat,
mint az oklevelem átvételekor. Dobogó szívvel néztem őket, mikor
füzettel a kezükben megindultak felém. Mohón vettem kezembe
az első füzetet. Bizony elhomályosult a szemem, mikor a végére
értem. Kezem kinyúlt és megszorítottam azt a kezet, amelyik
azt írta: Szótlanul elolvastam valamennyiét és megszorítottam a
kezüket. .

»Edes gyerekeim, - szóltarn hozzájuk - köszönöm ezeket a
szép írásokat. Lássátok, tudtok Ti igen jók is lenni, ha akartok.
iVisszahelyezlek benneteket a tisztségekbe. Ujra szeretlek ben-
neteket. Az a kézfogás legyen a fogadalmatok, hogy derék, szor-
galmas, jó tanítványaim lesztek. A jó Isten segítsen erre benne-
teket l«

Amikor láttam szemük meleg fényét, világító, hálás mosolyu-
kat, abbahagytam', .mer t éreztem, hogy baj lesz. A szeretetnek
az a meleg hulláma, mely felém áradt az ír-ásaikból, igen meghatott.

Leültem az asztalomhoz, tenyerembe hajtottam homlokom. Azu-
tán végignéztem rajtuk, komolyan, melegen, szeretettel. Szembe-
riéztünk sokáig, azután feloldódó zokogással' borultak le apadra.

Szólni nem tudtam nekik, csak néztem őket könnyes szemmel,
boldogan. Győztem. .

Úgy éreztem, most lettem igazán Tanító!
*



EGVEStJLETI ÉLET - HIVATALOS RÉSZ
A debreceni Nyári Egyetem Európa legnépesebb

szünidei tanfolyama.
A debreceni egyetem az idén is megrendezi szünidei tanfolya-

mát, a Nyári Egyetemet aug. 1-8., rnely ma már a világ legné-
pesebb szünidei tanfolyama. Tavaly 22 nemzet fiai közül 812 hall-
gatója volt; ez a szám mindennél világosabba bizonyítja, hogy
ez az 1927-ben alapított kitűnő magyar intézmény világviszony-
latban is általános érdeklődést keltett.

A Nyári Egyetemen a legkiválóbb magyar és külföldi profesz-
szorok tartanak előadást a forrongó Középeurópa kérdéseiről, az
európai szellemi, gazdasági és technikai fejlődés legújabb ered-
ményeiről angol, francia, lengyel, magyar, német és olasz nyelven.
Ugyanezeken a nyelveken kezdő és haladó nyelvleckék is folynak.
Az idegenekkel való állandó együttlét pótolja minden tekintetben
a külföldi tanulmányutakat.

A tanulmányi programmot úgy állították össze, hogy a hall-
gatóságnak legyen ideje üdülésre és sportolásí-a a debreceni Nagy",
erdő-ben elhelyezett városi fürdőtelepen. Ezenkívül hangversenyek,
magyar és idegen táncbemutatók, filmelőadások teszik változatossá
a programm ot. Kirándulásokat rendez a Nyári Egyetem igen ked-
vezményes feltételek mellett az ország minden részébe (Kassa,
Mezőkövesd, Eger, Lillafüred, Szeged, Balaton, Hortobágy). A
debreceni Nyári Egyetem hangatói nagy utazási és vizumked-
vezményeket élveznek. A részvétel előképzettséghez nincs kötve.

A beiratkozásr-a vonatkozólag felvilágosítást, készséggel nyújt
a Nyári Egyetem titkársága (Debrecen, Egyetem).

Felvétel az 1938/39. iskolai évben szervezett
soproni evangélikus liceumba.

(Előbb tanítóképző-intézet.)
A felvétel iránti kérvényt Főtisztelendő és NagyméItóságú D. Kapi

Béla püspök úrhoz, Györ címezve, az intézet igazgatóságához (Sop-
ron) kell megküldeni. Mellékietek : 1. Születési anyakönyvi kivonat.
2. A közép- vagy polgáriiskola Ill. és IV. osztályéról szóló értesítők
és bizonyítványok. (A IV. o. bizonyítványt a kézhezvétel után pótló-
lag kell beküldeni, a Ill. o. évvégi bizonyitványról és a IV. o. félévi
értesítőröl másolat küldendő.) 3. Aki internátusi elhelyezést kér, az
újkeletű hatosági 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 l)
vagyoni helyzetéről. 5. Két tanú által aláírt szülői nyilatkozat arról.
hogyatanulóért anyagi és erkölcsi felelősséget vállalnak.

A folyarnodványra 2 P-s, a mellékletekre 30 filléres' okmány-
bélyeg ragasztandó. Szegénységi bizonyítvány alapján e mellékletek
bélyegrnentesek.
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Bővebb tájékoztatást nyújl az intézet igazgatósága.
A líceum érettségi bizonyítványával a majd megnyíló tanító-

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

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

*
. E pályázati felhívást szeretettel ajánljuk tanítótestvéreink sziv es

ligyelméhe. Mi, akik befolyást gyakorol hatu nk evangélikus közvéle-
.ményünkre, mulasztást követriénk el, ha fel nem hívnők a figyelmet
evangélikus liceumainkra. Egyházunk e liceumokat, mint a tanító-
képző-akadémiára előkészítő tazozatokat, elsősorban evangélikus
növendékek részére tartja fenn. Buzdítsuk azért az ifjúságot evan-
.gélikus tanítóképző liceumaink látogatására.

Pályázat a Tanítók Ferenc József Házába
való felvételre ..

A Tanítók Ferenc József Házába fiaik felvételéért folyamodhat-
Inak azok a tagok, akik legalább 10 éve fizetik az évi 4 pengő tag-
díjat, vagy egy 60 P-s tagsági jegyet váltanak.
. A folyamodvány az Eötvös-alap elnökségéhez cimezendő. Cím:
Budapest, VII!., Szentkir ályi-utca 47 szám.

Mellékietek : 1. az ifjú születési bizonyítványa, 2. a végzett
tanulmányáról szóló bizonyítvány; 3. a tagságot igazoló folyó évi
nyugta, postabefizetési lap elismervénye, vagy a 60 P-s tagsági
jegy; 4. a vagyoni és családi viszonyokról szóló hivatalos bizo-
nyítvány; 5. alapítványi hely kérése esetén az alapító ajánló-
levele; 6. igazoló okmány bármely oldalról és bármely csekély
összegű segély vagy ösztön díj élvezéséről, vagy ennek ellenkezőjé-
ről; 7. az értesítés és az okmányok visszaküldésére megfelelő nagy-
ságú és kellf bélyeggel ellátott boríték.

, A köztartási díj évi 700 P. A kedvezményes köztartozási díj
a tagsági jegyes és legalább 10 évig tagdíjat fizető évi 500 P.
A 15 évet meghaladó tagsággal bíró tagoknak évi 450, a 20 évi
tagságot meghaladóké 400 P. Az utóbbi két kedvezmény csak
[azoknak a tagoknak jár, akiknek gyermeke legalább jó tanulmányi
eredményt mutat be. A jogosult félárvák évi köztartási díja 300 P,
a teljes. árváké 200 P. A nem tagok szintén 60 P-s tagsági jegy
váltás ával 'nyernek igényjogosultságot.

Pályázatok azonnal benyújtandók.

Gyógyházra érkezett úiabb adományok. Lóos János, Rajka
4 P, Kíss Lajos, Györúifalu 1 P, vitéz Felkay Sándor, Ágfalva 2 p,
Budapest-Bécsikapu-téri ev. iskola (N. N: Anyák-napi adománya)
4'56 P.· Az eddigi gyüjtés összege: 1316'50 P. A kemenesaliai gyüj·
tés 947 P.
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Vendégszobák igénylése a Tanítók Házában.
Az Eötvös-alap tagjai szállásigénylésüket válaszos levelező-

lapon oly időben tudassák a Ház igazgatójával, hogy arra m~g
idején válaszolhasson.

Közöljék: 1. érkezésük és tartózkodásuk pontos idejét; 2. az
<érkező összes személyek nevét és lehetőleg tagsági számát is; 3.
közös- vagy különszobát kérnek-e?

iHa utazásuk netán elmaradna, értesítsék erről előre az 19az-
,gatóságot, hogy az így üresen maradó helyre más tagot .oszt-
hasson be.

Ha valaki a bejelentett napra nem érkezik meg, előjegyzését
törlik.

Előzetes bejelentés nélkül megeshetik, hogy hely hiányában
nem tudnak szállást kapni.

Szobát vagy szállást csak az Eötvös-alap tagjai és a velük
közös háztartásban élő, eltartott családtagok vehetnek igénybe.

,
KelNYVISMERTETES

A magyar falu művelődése.
Irte: Halrnai (Jaeger) Ölivér tanító. (Folytatás)

Azaz alap os pszihológiai és egyéb szakirodalmi művek tanul-
mányozására kell szabad idejének javarészét szentelnie. Ha csak
lehetséges, ne vonjuk el a tanítót iskolájától! Én az ifjúsági egye-
sületekben való működését pl. csak abban az esetben tartom kí-
vánatosnak, ha a gyülekezeti éneklés megerősítése kedvéért ének-
órát szükséges tartani, vagy pedig, ha vm. falu fiatallelkésze
esetleg városról kerülvén falura, nem ismeri jól a falu lelkületét
s főleg talán, az ifjúságát, mondom ilyen esetben (meg) az idősebb
tanító játszhat ja egy ideig a főszerepet. Később okvetlenül a
lelkipásztorra ruházandó át a vezetés. - Nem tartom kizártnak
akkor sem a tanító szerepét, ha esetleg valamilyen" házi-ipari
tanfolyam tartásához szükséges képeséggel bír. Sajnos, e pont-
nál meg kell említenem, hogy igen szomorú helyzetben vagyunk
mi, tanítók. Talán több képzőben is csupán kézimunkatanfolya-
mot végzett egyének tanították a kézimunkát s azt is eszközök
híján nem kielégítően. Hiányos felszereléssel sem a gazda, sem a
kovács, sem az asztalos nem tudnak dolgozni, még akkor sem,
ha bámulatra méltó módon értenek az illetők szakmajukhoz. - Mi
a teendő? Jó lenne, ha akár egyházunk, akár pedig az állarn szer-
vezne népművelőket képező tanfolyamokat oly okleveles tanítók
részére, kik íly munkálkodáshoz hajlamosságot, kedvet éreznek
magukban. 2-3 falu bizonyosan megelégedne egy-egy közös nép-
művelő tanítóval, ki azután a felnőttek szellemi, esetleg vallási
nevelője lehetne egy személyben, viszont az ifjúság számára akár
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felnőtekkel összevontan tarthatna a házi-ipari tanfolyamokat. Min-
díg a magyar jelleg, mégpedig a népművészeti jelleg volna kidorn-
borítandó!

. Mindezideig is .van már sok kézzel fogható eredményűnk:
népkönyvtárak .(jól megválogatott művekkel rendelkeznek jórészt,
mivel v. tanítók v. lelkészek vezetése, ill. tanácsadása alatt szer-
vezik meg őket); gazdakörök,szövetkezetek (Hangya)s újabban
a kultúrházak. Túlzottan károsan befolyásolja a népművelő mun-
leánkat az, hogy sok helyütt óriási számmal szerepelnek az egye-
sületek. Itt is a gyakran hangoztatott összefogásra vagyunk utalva
s a leegyszerűsítésre, a németektől sokat tanuihatnánk !

Amikor m1,l.g)'ar népművelést említek, a falura gondolok.' A
városi népművelést jelenleg érintetlenűl' hagyom. Mi a célunk?

.»Ember lenni .minden körülményben.« (Arany). Legfőbb magyar
eszményünk : a vallásos, Istent híven szerető nép, nemzet. Amikor
mi népművelők elértük azt a tokot munkánkban, hogy rátereltük
.gondnokoltjaink figyelmét az emberi eszmény felé vezető útra s
amikor láthatjuk, hogy szemlátomást emelkedik népünk a szóban
forgó nemzeti eszmény felé,' szólha tunk kultúráról, mégpedig ma-
gyar kultúráról, Á kultúra magas fokán álló nemzet erős a kül-
világgal szemben is, különösen, ha nem 10-20; hanem 1000 évvel
vagy ennél 'hosszabb multtal rendelkezik. Hála legyen a szent
Istennek, a mi országunk. nemzetünk a letűnt 20 esztendő alatt
mindkét kelléket figyelembe véve nem érzett hiányt e téren s ma,
mikor Cseh-Szlovákia összeroppant bűnének terhe alatt (vezetői
igen-igen ritkán jelentek meg istenitiszteleteken), erősebbnek
érezzük magunkat sokkal, mint esetleg 30 esztendővel ezelőtt, mert
a magyar nép vallásos lelkülete és magatartása megszerezte erős
támaszát: »Isten karja küzd velünk, sírunkból is felkelünk.« Igen
az evangélikus és általában a keresztyén, magyar remény mindíg
s így most is célhoz vezetett bennünket: Az Északkeleti Kárpátok
orrnain a magyar nemzet Istenbe vetett bizodalma révén kitűzte
a márciusi idusi trikolórt. Volt-eebben része a magyar népmű-
velésnek ? Sok, igen sok, mert élesztettük a hitet, a reményt és
a kötelesség-teljesítést s Iokozzulc is munkánkat, hogy újabb re-
ményekre jogosíthassák szeretet nemzetünket. Újra nagynak akar-
juk mi látni a magy.arságot: 20 millió magyar! Munkánkkal, ha
lesz rajta Isten -áldása, ez is meg lesz. A szentistváni Magyarország
kell, hogy feltámadjon! Európa már lassan szükségét látja ennek!
=: A kultúráról vallott felfogások közül elfogadhatjuk azt, hogy
erkölcsi értékek társadalmi megvalósulása. Itt kapcsolódik bele
la népművelés alakja is. Egyéni, v. szociális, ill. tömegnevelést vé-
gezzünk-e? Kétségkívül a tömegen lehet csak a hangsúly, mind-
azonáltal, ha egyéni értékek különlegesen szemünkbe tűnnek, fel-
színre kell azokat is hoznunk.

Cseh-Szlovákia a demokrácia hangoztatásával szívesen hódolt
a nemzetköziségnek, a leghangosabb szónoklatokat a nemzetkö-
'z~ség dicsőítésévei kapcsolatosan az; ő részéről hallhattunk itt,
Európában. S az eredmény ?Fentlekben már megemlíttetett. Eltűnt
a föld színéről, megszünt független állam lenni. Minden törekvé-



sünknek - hángsúlyozom - nemzeti kúltúránkra kell irányulnia'!
E nemes cél szolgálatában minden magyar hozhát tőle telhető ál-
dozatot, még akkor is, ha majd esetleges hivatásos népművelőkkel
rendelkezűnk. (Vége köv.)

Magyar írást a magyarnak
. l

címen Czakó Elemér különlenyomatként megjelent cikke a Magyar
Paedagogia 1939 áprilisi számaból nagy figyelmet érdemel. Ki-
mondja azt az igazságot, hogy az írás reformjára valóban szükség
van, de »a magyar írás sorsát nem irányíthatjuk csupán külföldi
tanulságok bekebelezésével, hanem ismernünk ken népiségünk ide-
vonatkozó megnyilatkozásait is«. Történeti alapon' ismerteti és
hangsúlyozza az egyszerűsített és nemzetiesített írás fontosságát.
Bokrétába kötve' a magyar kultúremberek kezeírásából javasol-
ható, alapformákat (iránybetűket, irányvázlatokat) , azokat bemu-
tatja a cikk. A példák közt legalább 18 betű olyan, hogya kisbetű-
vel csaknem teljesen azonos. »Ez nagyban tehermentesíti a taní-
tást és :a tanulást. Végeredményben pedig jó érzéssel tölthet el
minden magyar embert, ha az ő betűiről Ady, Arany, Petőfi,
Kossuth, Zrinyi, Mikes s a magyar művelődésnek többi' világító
szellemei mosolyognak feléje.«

A nagy figyelmet érdemlő cikk a helyes irányba tereli az írás
reformját, amikor nem idegen minták után kíván haladni, hanem
eredeti magyar példák nyomán kívánja megalkotni azt az új, folya-
matos és a réginél egyszerűbb betűtípust, amely a reform céljának
magyar szempontból a legjobban megfelel.

Bene Lajos új könyve.
Bene Lajos ny. tanügyi titkár az utóbbi esztendőkben egész sorát
adta ki a tanítói munka tárnogatásául szolgáló, részben módszeres
eljárásokat tartalmazó, részben a tanítói munka gyakorlati részére
vonatkozó müveknek. .

Évkönyvei igen jó szolgálatot tesznek és igen sok ügyes-bajos
kérdésben eligazítják a tanítóto Mint a népiskolai munka menetét
korábbi gyakorlatából kitűnően ismerő elméleti és .gyakorlati mun-
kás, abban a szerenesés helyzetben van, hogy megvan az áttekintése
a legszélesebb körű munkaterűletről, s megvolt hozzá a szorgalma
és lelkiismeretes buzgósága, hogy tapasztalatai hosszú sorát nem
hagyta parlagon heverni, hanem közkinccsé tette. s a tanító mun-
káját könnyítette meg vele.

Most MAGYAR TANÍTÓK LEXIKONA
cím alatt hézagpótló mű jelent meg a magyar könyvpiacon. A ta-
nítói kar régi vágya volt, hogy egy olyan összefoglaló munka le-
gyen, melyben a jogai, kötelességei, illetmény- és nyugdíjügyei, az
iskolák vezetésére, igazgatására vonatkozó rendelkezések a mai
.állapotoknak megfelelően egyűtt legyenek. Általános kívánság volt

233



234
az is, hogya nevelés-tanítás újabb irányairól, különböző módszeres,
eljárásokról, gyakorlati ügyességekről ,házilag elkészíthető tan-
eszközökről legalább rövid tájékoztatást szerezhessen, Sokszor
volt szüksége, hogy társadalmi munkálkodása, az egészségügy hat-
hatósabb szolgálása ügyében tájékozódást nyerj en. A Magyar Ta-
nítók Lexikonában mind összegyüjtve, betűrendben megtalálja
majdnem mindazt,' amire munkálkodása közben szülcsége van.
Nyugodtan lehet mondani erről a műről ,hogy a tanítóknak igaz,
jó barátja, segítő társa, mert minden ügyes-bajos dolgában, iskolai
és iskolánkívüli munkálkodásában irányítja, tájékoztatja. A mű 28:
íven, 2 hasábos oldalakon, petit betűkből, sűrű' szedéssel, díszes
vászonkötésben jelent meg. Bolti ára 20 pengő. Tanítók, tanítónők,
óvónők 16 pengőért vásárolhatják meg, kedvező részletfizetésre
is. Megrendelhető a szerkesztőnél (Budapest, 1., Galántai-u. 12.
szám).

Amint forgatom a díszes lciállítású könyvet, örömmel fedezek
fel benne mindíg nagyobbés több értéket. Értéknek látom azt is
benne, hogy közli a :mai idők népoktatási munkásainak adatai közt
mindazok neveit, akik bizonyos önálló munkálkodással, irodalmi,
szakirodalmi tevékenységgel gazdagították a pedagógiai irodalmat.

A tanítótestvérek figyelmébe ajánlva bátran merem hirdetni,
hogy értéket nyer benne, ki akár saját, akár tanítói könyvtára ré-
szére a művet megszerzi. S.

HANGULAT-KÉP.
Rapszódíkus strófák.

MoHó: "Á világ csek hangulat".

HuJlatja levelét éltem tépált fája,
Ma-holnap üres lesz minden egyes ága.
Még nem is oly régen, zöldelt koronája,
Ma meg a rött avar halomban alatta.

Nem csoda! ... sok vihar vonult el fölötte,
Egykor szfoös fáját a szu megőrölte.
Ez a szu ette fa az ember-erdőben
Társtalanul lézeng - immár elfeledten.

Nyár után jön az ősz ... hullanak a levelek,
Elhervad a virág, elhervad teveled.
Dalod sem oly víg már, reménykedő, bouio«,
Tompán belezúgnak szomorú akkordok.

Húsz esztendőn túl és ötvenen innen,
Tiéd a világ és a világon minden,
Élsz, virulsz és rábízod magad a mára,
.Pedia aholnapnak : öregség az ára. '
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Nekem ez az élet már nem adhat semmit,
Színtelenné tette a jövö virágit.
Amim csak volt, azt mind-mind elvette tőlem,
Búsan bolyongok az emléh-temetőben.

Régi kötelékek engednek lazultan,
El-elmaradoznak, akikkel indultam.
Rokonok, barátok. a szívemhez forr~a
Kidőltek az évek folyamában sorra.

Jöhetsz tölem Élet akármilyen mezben,
Ékes, éktelen vagy bármiluen ielmezben.
Feldíszíthelsz most már ezerszínű fénnyel,
Holtak nem törödnek a földi reménnyel.

Zenghetsz hymnuszt nekem, muzsikálhatsz váltig,
Esküdhetsz, igérhetsz hajnaltól napestig,
Hideg, halott arcom mosolc; át nem futja,'
Átkozhatsz, megverhetsz, könnynek sincs már úiia.

Én az élet után már rég pontot tettem, .
ares. meddő évek peregnek felettem.
A Sors kegyelmétöl már semmit sem várok.
Deres fővel és kihült szívvel bolyongok.

A nagy világ elől elvonulok ieire;
Gyakorta gondolok a közelgő "télre".
Egy-egy hűs szellőre sokszor megborzadok
Göröngyös utamon, amint bandukolok.

A régi lángból nem maradt egy sugaram,
Dalfakasztó időm lejárt - már oda van!
Tavasz kék eaében nem zeng a régi dal,
A kebelből a fény, a vágy, a láng kihal.

Fínéle.

Lepereg az óra, elillan az élet,
Alighogy indultam, már a révbe érek.
·S ha szemem sugára a jövőbe téved,
Sajátsírhantomnak árnyéka kisérget !

Avarfi.
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népi dallamokból írt "Szépen szóló szölö"
c. magyar énekes mcsejátékának bernu-
tató előadása volt egyúttal fl hangverseny.
A mű második hajtása magyar gyermek-
mese-opera irodalmunknak. Meséie nép-
költés, a dallamok népi dalaink leg-
szebbjei. Tanítói szempontból érdekessége
még a hangversenynek, hogy a műsor
összes számait betanította és vezenyelte.
zongorán kísérte i Eleíánty Mária, kar-
társunk zene tanárnő leánya. Kánonok,
néples játékok, népdalok, Kerényi, Ko-
dálv, Kis, Molnar-Laita gyüitései kerültek
előadás ra. Erdekessége volt a műsomak
a zeneiskolai furulyaegyüttes szereplése

Hirdetmény. Levitatanítóinknek. taní-
tóinknek szíves figyelmébe aiánliuk Scholz
Laszló : Szentlélek tábora c. most meg
jelent kötetét. 25 igehirdetés, előadás.
Valamennyi a Harmadik Hitágazat kér-
déseiről szól. Ára - portómentes kül-
déssel -,: 3 P. Megrendelhető a szerző
círnén : Budapest, VII.. Aréna-út 66. Ill.
24. Csekkszámla: 35.332. Ismertetjük.

Nyaralás. A Fébé Ev. Diakonissza
Budapest, Hűvösvölgyben XII.. Hidegkúti-
út 123/a. alatt (teleíon 164-573) pensiot
tart fenn. gyönyörű. egészséges. csendes
helyen. Ugvszintén Klotildligeten is. Mind-
két pen sio testi s lelki pihenésre kiválóan
alkalmas. Idősebb egyéneknek állandó

.elhelyezkedés lehetséges. Klotildligeten
9yermeknyaraItatást vállal az egyesület
diakonissza testvér felügyelete mellett.

Evangélikus leányinternátus Buda-
pesten. A Fébé Ev. Diakonissza Egye-
sület leányínternátusa (VIlI.. József-utca
4.) meleg családi otthont hyúit. Diako-
nissza vezetése s diakonissza orvos lel-
ügyelete alatt áll. Tanárnő korrepetál a
növendékekkel. Nérnet nyelvtanítás in-
gyen Az ellátás kifogástalan. Az ellátási
díj ev. és rel. növendékeknek évi 700P.
Jelentkezéseket elfogad az tnternátus ve-
zetősége (Budapest. XII.. Hidegkúti-út
123/a). Az egyesület átutazók részére
Otthont (Hospiz) is tart fenn.

HIR E K
Gyászhír. Mély részvéttel vettük s

megilletődéssel közöliüh a gyászhírt egy
megfáradt tanítótestvérünk elhunvtáról.:
kinek haláláról a család a következő
gyászjelentést adta ki: "Alulírottak úgy a
maguk, rnint a nagyszámú rokonság
nevében is. mélyen szomorodott szívvel
jelentik. hogya legjobb [éri. apa. testvér,
sógor. vő és rokon: Mészéros Sándor
ny. ágo h. ev. igazgató-tanító f. hó l l-én
délelőtt 8 órakor. életének 73-ik évében.
rövid szenvedés után az Úrban elhunyt.
Drága halottunk hült tetemét [olyó hó
13-án délután fél 4 órakor kísériük a
halottasházból a bel edi közternetöbe és
az ágo h. ev. egyház szertartása szerint
helyezzük örök nyugalomra. Beled. 1939
május ll. Felejthetetlen emléked örökké
élni log szívünkben l"

Halálozás. Vaskó László nyug, állami
tanítóképző-intézeti gyakorlóiskolai tanító
május hó 5-én Győrben elhunyt. Teme-
tése május 8-án volt az ujvárosi teme-
tőben.

Gyermekek egyházi hangversenye
Győrött. Fodor Kálmán gyermekkara ez
évben Győrött a templomban tartott
nagyszabású ernlékünnepélyt. Fodor or-
gonaszámai: Bach A-moll preludiuma
és három korálelőjátéka nyitottak meg
az ünnepélyt művészi előadásban. A kar
önállóan: Nyizsnyay Gusztáv, Kertész
Gyula, Kapi-Klárik Jenő, Sculek Imre,
Nyberg Hugó, Schütz Henrik szerzerné-
nyeit énekelte. Közreműködött a templomi
női kar Praetorius, Gebhardi és Hayes
kanonjaival : rendkívül hatásos volt a
Haendel oratoriumrészlet Pető Kálmán
kiváló orgonakíséretévei s H. Kiss Mar-
git és Malaga Elza énekduója. Fodor
.Zsuzsika nemes tónusban játszotta Corelli
Adagiójál. A műsort több ízben is elő-
adták.

Debrecen szab, kir. város zeneisko-
lájának gyermekkórusa május 18-án és
19-én tartotta hangversenyéI. Nyugalmi
idejében sem pihenő tanítótestvérünk :
Elelánty Sándor székely néprrieséből és

Felhívás. Felkérjük szeretettel azon elölizetöinket, kik vagy hátra-
lékban vannak, vagy a folyó évre még nem küldtek előfizetési díjat,
legyenek szívesek sürgősen rendezni a befizetést, hogy mi is eleget
tehessünk a nyomdával szemben köte1ezettségünknek. Az előfizetést
Ceglédre kérjük csekklapon 42.523. számra. Ugyancsak kérjük az
-egyesületi tagsági díjakat Várko nyi Endre pénztárosunk címére:
. Budapest, 1. ker., Bécsikapu-tér 9. sz.
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Az orgonaépítészet problémái.*)
lrta: Borgulya Endre szarvasi kántortanító.

Az orgonák technikai kérdéseihez csak' az tud tárgyilagosan
'hozzászólni, aki az orgonák valamennyi részét gyakorlatilag is
ismeri, megpróbálkozott orgonák szabályozásával hangolásával,
ilntonálásával, építésével; amellett ismeri az orgonairodalmat és
hosszú éveken át orgonált különféle rendszerű' orgonák on, esetleg
beható kísérleteket is folytatott különféle orgona-konstrukciókkaJ:

Mint olyan szólok :ezekhez a kérdésekhez, aki az orgonák
technikai kérdéseivel már (régóta foglalkozom. Az alábbiakban
szólni kívánok az orgonák diszpoziciójáról, rendszereiről és trak-
túr ájáról.

1.

Az orgona diszpozicióján értjük a játékok (változatok vagy
regiszterek) mennyiségét és milyenségét. Az orgonán vannak
alapregiszterek (8' -as regiszterek, melyeknél Ia nagy C nyitott
sípja 8 láb = kb. 250 cm magas, a többi síp fokozatosan kisebb) ;
felhíang-, vagy segéd-regiszterek, melyek az alaphang oktáváját
(4'), quintjét (2%'), második .oktáváját (2'), tercét.l%') és még
felsőbb oktáváit adják, (1', 1N, 1/4'). Ezek részletes leírása szak-
könyvekben megtalálható.

A régebbi orgonákon - a XVI. század előtt - feltűnő volt
a 8'-as alapregiszterek aránylagos csekély száma, szemben a se-
gédregiszterek nagy többségevel. 4-5 nyolclábas regiszterrel szem-
ben 8-10 segédregiszter '.»színezte« az alaphangokat. Az ilyen
orgonák hangja a mai fül számára nem nagy élvezetet nyújt. Ma-
gam is hallottam ilyen orgonát, ahol egy Bourdon 8' és Flauta 8'
felett Oktáv 4', Copula 4', Quinta 2%', Superöktáv 2', Kornet 22/3'+
2', Mixtura 2' (6 soros!) uralkodtak süvítő hangjukkal. A külön-
féle karok tekintetében főleg a principálok, a fedettek és a fuvo lák
uralkodtak, míg a vonósok alig voltak képviselve (Dulcían, Silvest-
rina, Gemshorn). Nagyobb orgonákon voltak nyelvjátékok is, a
francia orgonákon nagyobb, anémet orgonálcon kisebb számmal.
Ezen sípok könnyű elhangolódása nagy akadálya volt már a múlt-
ban is annak, hogy a falusi orgonákban is alkalmazzák azokat.

A diszpozicióknak ez a vázolt fajtája volna az ú. n.»klasszikus«
diszpozició, melynek fő jellegzetessége a magasrangú segédregisz-
terek nagy száma. . .

Az istentiszteleti orgonálás azonban lassanként megkövetelte,
hogy az erős és »sipító« hangok állandó használatát felváltsák
oly szelídebb hangok, amelyek valamely szertartáshoz jobban hozzá-
illenek. Igy születtek meg a különféle szólóregiszterek, így jöttek

*) Fenti cikket közérdekű tartalma folytán közöliük, megjegyezvén. hogy fel-
logásunk több tekintetben eltér a cikkíróétól. A rovatvezető.
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létre a különféle lágy vonósok és szólisztikus nyelvsípok, amelyek
lassanként kiszorították a ;:felhang-segédregisztereket, úgy, hogy
azokat egyetlen, de 4-5-6 soros kevert regiszterbe osztották
be és csak összeségükben voltak használhatok, egyenként nem.
Ezt a diszpoziciót nevezik »romantikus« diszpoziciónak, amely a
jelen század elején is még erősen tartotta magát. Jellegzetességei:
a sok alapregiszter, kevés kevert változat és a zenekari hangokat
utánzó szólisztikus hatások túlzott keresése az orgonaszerü hangzás
Tovására. Ilyenek voltak a gyári orgonák diszpoziciói, amint azt a

. különféle. katalógusokból ki lehet olvasni.
Az 1. manuált túltömték regiszterekkel, a felsőbb manuálokra

-alig jutott más segédregiszter, mint egy szerény 2'-as, vagy esetleg
,egy gyenge Harmonia aetherea. Bach-fugát (mely színes és erősebb
regisztrációt kíván) az ilyen orgonán nem lehetett helyesen Ieját-
szani. .

A hibák felismerése több orgona tervezőt ellenkező szélső-
~égbe hajszolt, úgy, hogy többen mindent ki akartak dobni az orgo-
-nából, ami Bach és egyéb régebbi mesterek idejében nem volt meg.
Némely tervező azt hiszi, hogy csak a »klasszikus«, a XVI. sz .
.előtti orgonák voltak az »igazi« orgonák. Elítélnek mindent, ami
azóta keletkezett: a vonósokat, a szólóregisztereket és csak prin-
cipált, fedettet tűrnek 'meg orgonájukon, természetesen bőséges

.és kevert aliquot regiszterekkel. Munkásságuk eredményekép né-
hány orgonát átdiszponáltak, szinte túltömték vegyes regisz-
terekkel, annyira, hogy azután az ilyen orgonában csak szín van,
.de nincs erő, nincs komoly tömörség.

Bizonyos, hogy a vallásos tartalmú hangfestő, vagy program'
Zene a templomokba is bevonult és ez külön hangszíneket követel
magának. Bőjtben, ádventben nem is illenek oda' a dübörgő pedál-
hangok, az élesen kiabáló és gyors menetű manuáljátékok. Az áhí-
tat megteremtésében ilyenkor hatásosabbnak bizonyultak azok a
csendes, szelíd hangok, melyek kifejezőbbek, mint a kontra punk-
tikus kidolgozású, virtuóz technikájú korál-előjátékok és az éles
hangeztnek.

Miután az ilyen homofon stílusú művekből is hamisítatlan mű-
vészi érzés, melegség és élet áramlik, hiba volna ezeket az orgo·
mákr-ól .száműzni és hiba volna az előadásukhoz szükséges regisz-
tereket (Gamba, Fugara, Vox Coelestis, Aeolin stb.) az orgonából

. egysz~rűen kidobálni.
Nem lehet tehát régmult korok zenei divatját a mai korra

ráerőszakolni, hanem gondosari ki kell válogatni azokat a hang-
.színeket, amelyek egy orgonába szükségesek, úgy, hogy azon egy'
részt akár Bach fugáit, akár az újabb szerzők programzenei műveit
is elő lehessen adni; másrészt, hogy az orgona tuttija ernellett
isz.ínes , komoly és elég erős is legyen, és hogy a színező felhang ok
kellő számban - rnint 1 sorosak is - képviselve legyenek.

Világos, hogy az orgonának oly változatosnak kell lennie,
hogy abban minden igazi, lélek szerint való müvészember meg
tudja találni azokat a hangszíneket, amelyekre szükség van. Ezért
nem a »klasszikus«, nem a »romantikus«, nem az előbbiek össze-



keveréséből keletkező »rnodern« diszpozició a követendő irány, ha-
nem a műoészi diszpozició, melynek tényezői a szép tutti,a klavia-
túrák dinamikai kiegyensúlyozottsága -és emellett sokféle hang-
.színbeli kifejezőképesség.

Ez az elv azonban csak nagyobb orgonáknál valósulhat meg.
Falusi templomok 6-8, 10-12 regiszteres orgonái művészileg
nézve a legszerencsétlenebb alkotások. U. i. a nélkülözhetetlen
~lapregiszterek mellett alig jut beléjük 1-2 segédregiszter, vagy
1-1 szólóregiszter. A kevés választék híján sokszor kell igénybe
venni ugyanazt a hangszínt, ami megszokottá, később unalmassá
teszi az o~gona hangját.

Ha valljuk, hogy az orgona nemcsak énekvezető eszköz, ha-
nem az áhítatkeltés egyik tényezője, akkor nem szabad megeléged-
nünk szűk dimenziójú orgonákkal, hanem oda kell hatnunk, hogy
legalább 20-24 regiszteres és 3 manuálos orgona legyen minden
templomban'. A négyszólamú fugák 'expoziciója u. i. csak 3-4
manuálos orgonákon hozható ki plasztikusan, ami 2 manuálos hang-
::szereken nem vihető, keresztül oly tökéletetesen. Üjabb szerzők
művei is többnyire több, 3-4 manuált kívánnak. . (Folyt. köv.)

*
Folyóiratszemle,

»Muaik und Kirche« 1939. március-április. - Bornefeld H.
»A hangszerek az egyházi zenében« c. dolgozatában rámutat arra,
hogya XVII. század közepe előtti időből való művek előadásában
az énekharigok mellett hangszereknek is ken szerepelni, mert ezzel
jobban megközelítjük az eredeti gyakorlatot. E feladatra mai hang-
'szereink is alkalmasak, feltéve, hogy nem a technikai fejlettségüle
folytán rendelkezésre álló lehetőségek kiaknázása lebeg a szemünk
előtt, hanem ehelyett inkább a vokális. (éneklés-szerű) játékmódra
törekednénk. - A ritmikus korálok lejegyzési módjának kérdésé-
hez Moser H. J. és Schuberth Joh. hozzászólásait olvashatjuk.
Moser tisztán zenei alapon a színkópák kiküszöbölését hibáztatja,
mert szerinte ez a ritmusképlet az érzelmeknek szenvedélyes-
harcias kitörését fejezi ki. Schuberth viszont más értelmezéshez
jut, mert a német beszéd ritmusából indul ki: a »Hebung«-ot je-
lentő hangsúlyos szótagok viszik előre a ritmust, közéjük pedig
1, 2, sőt ~ 3 »Senkung«-jeHegű hangsúlytalan szótag esik, tehát
színkópák helyett inkább triolaszerű megoldást ajánl. - A »Kir-
chenchordienst« c. részben Ameln K. a hangszerekkel kevert kar-
éneklés köréből közöl érdekes tapasztalatokat. G.

*
»Zeneközlöny« 1939. április. - Tálos József a Szózat ének-

lésével kapcsolatban azt javasolja, hogy terjesszék fel egyöntetű el-
fogadásra az Orsz. Művészeti Tanácshoz a ref. kántorkönyvben
található Hódessy-féle átdolgozást. - Márton Barna a reL énekes-
könyv történetéről ír s a végén új énekeskönyv kiadását sürgeti.
- Szabó Gyula a makói templom új orgonájának (sajnos, még min-
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díg a mult századi romantikus elvek szerint készült) diszpozicióját
köz li. .- Hódossy Béla ismerteti Pálóczi Czinke István zsoltár-
fordítását. Kár, hogy nem Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításá-
nak eredeti alakjával, hanem annak az 1870. évi kiadásával hason-
lítja össze, és azt sem vizsgálja, hogy a dallamok ritmusával hogyan
egyezik a fordítás. - A hangjegymellékletben Vikár Sándor férfi-
karát és Sonkoly István igénytelen kétszólamú zsoltárfeldolgozásait
találjuk.

A »Magyar Kórus« 34. száma minden felesleges szószaporítást
kerülve gyakorlatilag kíván nemzeti imádságaink szolgálatába ál-
lani, Látva, hogy az .átdolgozások mit sem használtak, kiadta
a Himnuszt és a Szózatot eredeti formájukban, és pedig mindjárt
vegyes-, férfi-, egynemü- és ifjúsági vegyeskarra, melyek akár egy-
-szerre is énekelhetők. Örömmel üdvözöljük c fűzetet és ajánljuk
mindenkinek a figyelmébe. Ez a szám még két, nálunk is használ-
ható karmüvet tartalmaz: Lassus »Babilon vizei mellett« kez-
detü motettáját és Viadana »Örvendező zsoltár«-át. - A szövegi
részben figyelemreméltó Enge János cikke az újonnan alakult ének-
karok müködéséről. Hangsúlyozza az anyagi támogatás szükséges-
ségét, az énekkar jó közszellemének .a kialakítását, könnyű kar-
művek tanulását, a tagok zenei tudásának fokozását és a jóakaratú
fegyelmet.

A »Katolikus Kántor« IÍprilisi számának legjelentősebb cikke
Ortutay Gyula írása a néprajzi hanglemez-felvételekről. Ez első
cikkében röviden a néprajzi felvételek és gyüjtések (mese, dal)
történetét, majd a hanglemez-felvételek jelentőségét és fontosságát
fejtegeti. - Enge János kifejti, hogyakántoroknak, egyházi zené-
ISzeknek az egyházi muzsikán túl a világi dal, az igazi magyar nép-
dal területén is nagy magyar kultúrális kötelességeik vannak. Gya-
korlatban a karpróbákon igen jó, frissítő szelgálatot tesz közben
egy-egy népdalnak, kánonnak az eléneklése. Sch. 1.

*
Hangjegymellékletünk.

Mult havi számunkkal szétküldöttük május-június havi hang-
jegymellékletűnket. A »Semmit .ne bánkódjál« régi magyar ének
egyneműkari feldolgozását közöltük Schulek Imrétől. Nehéz három-
szólamú kórus, mely különösen a reformáció emlékünnep ére al-
kalmas.(Ugyanezen éneknek vegyeskari feldolgozását már közöltük
1938. szeptember-októberi mellékletünkben.) - A két korálelőjáték
mindegyike a jelzett .kor-áldallamok kezdő motivumán épült fel
és- a játszót nem állítja technikai nehézségek elé. (A melléklet 3.
oldalán, a 2. sor utolsó ütemébena bal kéz szólamának 3. negye-
dét javítsuk ki f-ről esz-re.) G.

Nyomatott Garab József könvvnvomdéíében. Cegléden.


